


 

Zabrze, sierpień 2010 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

W sierpniu 2009 roku Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. dobrowolnie przystąpiła do 

inicjatywy Global Compact deklarując w ten sposób poszanowanie 10 zasad z zakresu przestrzegania 

praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz rozpoczęła 

prace związane z ich wdrożeniem tak, by stały się one częścią zarządzania, strategii, kultury  

i codziennego działania. 

 

Po roku od przyjęcia naszej spółki do grona pełnoprawnych członków Global Compact przekazujemy 

Państwu Raport Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z postępów we wdrażaniu zasad 

Inicjatywy Global Compact - pierwszy raport z naszych działań związanych z wdrażaniem 10 zasad 

Global Compact. Raport przygotowaliśmy zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania 

działań odpowiedzialnych społecznie, określonymi przez Global Reporting Initiative (GRI). Ponieważ 

jest to nasz pierwszy raport, opracowaliśmy go na Poziomie Aplikacji C, prezentując w nim wskaźniki 

odzwierciedlające funkcjonowanie Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 

 

Kontynuując tradycję naszych poprzedników, zajmujemy się dystrybucją gazu od ponad 150 lat. 

Początkowo zajmowaliśmy się także wytwarzaniem oraz sprzedażą gazu. Teraz, po oddzieleniu 

części handlowej od dystrybucyjnej, jako operator systemu dystrybucyjnego prowadzimy działalność 

techniczną, realizując zadania zapewniające bezpieczną eksploatację sieci gazowych. Naszą misją 

jest efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów w celu bezpiecznej dostawy gazu zgodnie z 

oczekiwaniami klientów. Dbamy, aby wszystkie podejmowane przez nas zadania były zgodne 

z zasadami zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej oraz z poszanowaniem 

środowiska naturalnego. 

 

Wyrażamy przekonanie, że prowadzenie biznesu w odpowiedzialny sposób pozwala budować wartość 

firmy w sposób efektywny i długofalowy. Dlatego też we wszystkich obszarach naszego działania 

kładziemy duży nacisk, by na co dzień postępować w sposób odpowiedzialny. Koncentrujemy się nie 

tylko na swojej działalności statutowej oraz osiąganiu coraz lepszych wyników ekonomicznych, lecz 

pragniemy również jak najlepiej zaspokajać potrzeby społeczności lokalnej. Umacniamy w ten sposób 

nasze relacje z partnerami oraz budujemy pozytywny wizerunek naszej firmy.  

 

Zwracamy także uwagę na to, aby społeczna odpowiedzialność była skierowana i na naszych 

pracowników. Społecznie odpowiedzialna polityka zarządzania personelem powoduje identyfikowanie 

się pracowników z firmą, ich zadowolenie i zaangażowanie w codzienną pracę. Postępowanie 

pracowników spółki zgodnie z normami i wartościami określonymi w Kodeksie Etyki pracownika 
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Górnośląskiej Spółki Gazownictwa gwarantują przejrzysty obraz działalności firmy oraz sprzyjają 

budowaniu zaufania wszystkich naszych interesariuszy. 

 

Jako firma, której główną działalnością jest dystrybucja paliwa gazowego, czujemy się odpowiedzialni 

za jego właściwe użytkowanie i bezpieczeństwo użytkowników. By propagować bezpieczne 

korzystanie z gazu ziemnego od 2005 roku prowadzimy Akcję Bezpieczny Mieszkaniec, której celem 

jest uświadamianie społeczeństwu w jaki sposób korzystać z gazu, by unikać zagrożeń wynikających 

z jego niewłaściwego użycia.  

 

Przywiązujemy dużą wagę także do ochrony środowiska naturalnego. Dystrybuowane przez nas 

paliwo gazowe jest paliwem ekologicznym. Budując w świadomości społeczeństwa przekonanie  

o możliwościach wykorzystania gazu nie tylko do celów technologicznych i komunalno-bytowych, ale  

i na przykład jako paliwa samochodowego, przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego. 

Duży nacisk kładziemy również na to, by współpracujące z nami firmy działały w sposób 

zrównoważony. 

 

W ramach podejmowanych przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa działań z zakresu 

zrównoważonego rozwoju w sierpniu 2009 roku przystąpiliśmy do Programu Partnerstwa Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu – organizacji pozarządowej w Polsce szerzącej ideę odpowiedzialnego 

biznesu. W styczniu 2010 roku przyjęliśmy do realizacji „Strategię Zrównoważonego Rozwoju  

i Odpowiedzialnego Biznesu Górnośląskiej Spółki Gazownictwa na lata 2010-2015”, która uzupełnia 

strategię biznesową o kierunki rozwoju i cele dotyczące obszarów odpowiedzialnego biznesu. Dzięki 

temu strategia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu pełni funkcję komplementarną  

w stosunku do strategii biznesowej wyznaczając strategiczne kierunki zrównoważonego rozwoju  

i odpowiedzialnego biznesu Górnośląskiej Spółki Gazownictwa na najbliższe lata. 

 

Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby w dalszym ciągu doskonalić naszą działalność, 

tworzyć przyjazne i odpowiedzialne relacje z otoczeniem, a także realizować nasze cele biznesowe  

z poszanowaniem środowiska naturalnego.  

Jednocześnie zachęcam do zgłaszania Państwa opinii i komentarzy do Raportu. 

 

Z poważaniem,  

 

Janusz Honkowicz 

Prezes Zarządu  

Górnośląskiej Spółki Gazownictwa. 
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2. PROFIL ORGANIZACYJNY 

 

2.1  Nazwa organizacji 

Niniejszy Raport sporządzany jest przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.  

 

2.2 Główne marki/ produkty i usługi 

Górnośląska Spółka Gazownictwa (GSG) zajmuje się dystrybucją sieciowego paliwa 

gazowego oraz eksploatacją sieci gazowych. Podstawowym przedmiotem działalności GSG 

jest świadczenie usług dystrybucji, operatorstwo sieci gazowych oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa energetycznego w zakresie ciągłości dostaw. Ponadto spółka wykonuje 

zadania w zakresie dysponowania mocą i sterowania ruchem sieci gazowych, prowadzenia 

rozliczeń z dostawcami gazu, prowadzenia wszechstronnej działalności marketingowej, 

planowania rozwoju dystrybucji gazu, budowy i rozbudowy sieci gazowych oraz przyłączania 

odbiorców, eksploatacji sieci gazowych i obiektów tej sieci, zapewnienia bezpieczeństwa 

pracy i ochrony środowiska naturalnego. Nad bezpieczeństwem odbiorców gazu całodobowo 

czuwa Pogotowie Gazowe. Reaguje ono na każde zgłoszenie dokonane na czynny 

całodobowo bezpłatny numer 992, niosąc pomoc 24 godziny na dobę.  

 

2.3 Struktura operacyjna organizacji 

W skład Górnośląskiej Spółki Gazownictwa wchodzą trzy oddziały: Oddział Zarządzania  

i Obsługi w Zabrzu, Oddział Zakład Gazownicy w Opolu oraz Oddział Zakład Gazowniczy  

w Zabrzu. Oddziały nie posiadają odrębnej osobowości prawnej. Działają jako jednostki 

organizacyjne na wydzielonym, wewnętrznym rozrachunku gospodarczym. Oddział 

Zarządzania i Obsługi w Zabrzu jest bezpośrednim aparatem wykonawczym Zarządu Spółki  

i sprawuje bezpośredni nadzór nad  Oddziałem Zakład Gazowniczy w Opolu i Zakład 

Gazowniczy w Zabrzu. Spółka realizuje swoje działania w terenie poprzez swoje 33 jednostki 

terenowe – Rozdzielnie Gazu zlokalizowane we wszystkich większych miastach regionu. 

 

2.4 Lokalizacja siedziby głównej 

Siedziba główna Górnośląskiej Spółki Gazownictwa zlokalizowana jest w Zabrzu przy ulicy 

Szczęść Boże 11. 

 

2.5 Obszar działania 

Górnośląska Spółka Gazownictwa działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Swoim 

zasięgiem obejmuje całe województwo śląskie, opolskie oraz część województwa 

małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.  
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2.6 Forma własno ści i struktura prawna 

Górnośląska Spółka Gazownictwa wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo, ale stanowi samodzielny podmiot prawa handlowego. Górnośląska 

Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 6 listopada 2002 r. na podstawie 

Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, sygnatura akt GL.XNS-REJ.KRS/8155/2/285, pod numerem KRS 0000138137. 

Spółka jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 648-23-

70-513. Otrzymała w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki statystyczny numer 

identyfikacyjny REGON 277456610. 

 

2.7  Obsługiwane rynki   

Dzięki posiadanej sieci gazociągów firma dostarcza gaz ziemny o wysokich parametrach 

jakościowych do blisko 1 300 tys. odbiorców na obszarze całego województwa śląskiego  

i opolskiego oraz 41 gmin województwa małopolskiego, 5 gmin województwa łódzkiego  

i 3 gmin województwa świętokrzyskiego. Spółka świadczy również usługę przesyłową gazu 

koksowniczego na terenie województwa opolskiego.  

Powierzchnia gmin objętych działaniem GSG wynosi około 25,2 tys. km2 (ok. 8,1% pow. 

kraju). Na obszarze tym zamieszkuje około 6.688 tys. osób (ok. 17,3% ludności Polski) i jest 

zlokalizowanych 2.125,71 tys. gospodarstw domowych. 

W chwili obecnej, w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, Górnośląska Spółka Gazownictwa 

posiada tylko jednego klienta bezpośredniego, którym jest Polskie Górnictwo Naftowe  

i Gazownictwo SA. Tylko z tym podmiotem zawarta jest umowa na świadczenie usługi 

dystrybucji gazu ziemnego. W zakresie świadczenia usług dystrybucji gazu koksowniczego 

spółka posiada pięciu klientów.  

 

2.8 Skala działalno ści 

Skalę działalności Górnośląskiej Spółki Gazownictwa z uwzględnieniem danych za pełny 

okres obrachunkowy – to jest rok 2009 przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp.  Parametr Wartość 

1. Przychody ze sprzedaży zrównane z nimi 546 515 tys. zł 

2. Koszty działalności operacyjnej 485 018 tys. zł 

3. Wynik finansowy ze sprzedaży 61 497 tys. zł 

4. Wynik finansowy na działalności operacyjnej 54 099 tys. zł 
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5. Wynik brutto 59 017 tys. zł 

6. Wynik netto 48 953 tys. zł 

7. Kapitał (fundusz) własny 1 526 065 tys. zł 

8. Nakłady na inwestycje 197 045 tys. zł 

9. Wolumen dystrybucji gazu 1 352 437 tys. m3 

10. Liczba odbiorców gazu 1 298 334 odbiorców 

11. Długość sieci gazowej  20 674 km 

12 Długość sieci gazowej wraz z przyłączami 27 596 km 

Tabela 1: Skala działalności GSG 

 

2.9 Zmiany w raportowanym okresie 

W wyniku wniesienia aportem na majątek Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sieci gazowej  

o wartości 11 650 000 zł,  kapitał zakładowy spółki wzrósł na koniec 2009 roku z 1 288 680 

000 zł do wysokości 1 300 338 000 zł. 

 

2.10 Nagrody otrzymane w raportowanym okresie 

Przedsiębiorstwo Fair Play 

W grudniu 2009 roku Górnośląska Spółka Gazownictwa otrzymała Certyfikat 

„Przedsiębiorstwo Fair Play" w XII edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości 

"Przedsiębiorstwo Fair Play". Otrzymany Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play" to 

potwierdzenie, że GSG prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z zasadami etyki 

rozumianymi jako codzienne stosowanie norm rzetelnego postępowania we wzajemnych 

relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, 

społecznością lokalną oraz władzą lokalną i państwową. Otrzymując Certyfikat nasza spółka 

znalazła się w gronie firm, które rozwijając się, dbają o prestiż i korzystny wizerunek firmy, 

dotrzymują podjętych zobowiązań, a współpraca z nimi obciążona jest mniejszym niż 

przeciętne ryzykiem, ponieważ są firmami zweryfikowanymi przez organizatorów programu. 

 

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 

W styczniu 2010 roku Górnośląska Spółka Gazownictwa została laureatem Złotego Lauru 

Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Firma Społecznie Odpowiedzialna". Podczas 

plebiscytu prowadzonego na łamach gazety "Polska. Dziennik Zachodni" oraz strony 

internetowej www.laury.eu działalność CSR naszej spółki, została najlepiej oceniona przez 

mieszkańców regionu i członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 

Górnośląska Spółka Gazownictwa otrzymała Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 

w kategorii „Firma Społecznie Odpowiedzialna”: 
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� za aktywny udział pracowników w życiu środowisk lokalnych poprzez niesienie 

pomocy najbardziej potrzebującym; 

� za finansowe wsparcie ważnych ośrodków medycznych, m.in.: Centrum Leczenia 

Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej  

w Zabrzu oraz Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca; 

� za sponsorowanie Programu Fundacji Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama 

Graczyńskiego. Fundusz wspiera uzdolnionych studentów różnych kierunków, którzy 

znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. 

 

Muzeum nagrodzone za najlepsze stoisko na I Międzynarodowych Targach Turystyki 

Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej 

Muzeum Gazownictwa w Paczkowie pokazało część swoich eksponatów oraz prezentowało 

swoją ofertę podczas I Międzynarodowych Targów Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego  

i Turystyki Podziemnej, które odbyły się w dniach 10-12 września 2009 roku w Zabrzu w hali 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

Organizatorem i mecenasem Muzeum Gazownictwa w Paczkowie jest Górnośląską Spółka 

Gazownictwa.  

 

Platynowy Liść Medialny  

W grudniu 2009 roku Kapituła Programu Medialnego „Polska w Europie – Europa w Polsce” 

przyznała Górnośląskiej Spółce Gazownictwa Platynowy Liść Medialny 2009 za akcję 

„Bezpieczny Mieszkaniec” prowadzoną wspólnie z firmą Vattenfall – skierowaną do uczniów 

szkół podstawowych i mającą na celu edukację najmłodszych użytkowników gazu oraz prądu 

w bezpiecznym korzystaniu z tych mediów. Nagroda ta została również przyznana spółce za 

konsekwentną rozbudowę i modernizację sieci gazowniczej na terenie Śląska  

i Opolszczyzny, co przekłada się na bezpieczne i pewne dostawy gazu ziemnego dla 

odbiorców. 

 

Medal „90-lecia PZITS” dla GSG 

Pod koniec roku 2009, w trakcie uroczyście obchodzonego jubileuszu 90-lecia działalności 

Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Polsce, Górnośląska Spółka 

Gazownictwa w Zabrzu została odznaczona Medalem „90-lecia PZITS” dla Firm Partnerskich 

szczególnie zasłużonych dla Katowickiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów 

 i Techników Sanitarnych. 

Spółka od wielu lat aktywnie wspiera działalność Zrzeszenia. Wśród jego członków jest wielu 

pracowników spółki. 
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3. PARAMETRY RAPORTU 

 

3.1 Okres raportowania 

Niniejszy Raport Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z postępów we wdrażaniu 

zasad Inicjatywy Global Compact jest pierwszym Raportem spółki. Obejmuje okres 

działalności spółki od momentu jej przystąpienia do Inicjatywy Global Compact, tj. od 

sierpnia 2009 do lipca 2010 roku. 

 

3.2 Cykl raportowania 

Raport jest sporządzany po raz pierwszy, gdyż Górnośląska Spółka Gazownictwo przystąpiła 

do programu Global Compact w sierpniu 2009 roku. Jest przygotowany zgodnie  

z wytycznymi GRI, poziom Aplikacji C, a raportowanie odbywa się w cyklu rocznym. 

 

3.3 Osoba kontaktowa 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Raportu lub wdrażania inicjatywy 

Global Compact w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa można kontaktować się z Mają 

Girycką – Rzecznikiem Prasowym GSG, Koordynatorem ds. Zrównoważonego Rozwoju  

i Odpowiedzialnego Biznesu – maja.girycka@gsgaz.pl. 

 

3.4 Zakres i zasi ęg raportu 

Raport został sporządzony dla całej Górnośląskiej Spółki Gazownictwa z uwzględnieniem jej 

wszystkich oddziałów oraz jednostek organizacyjnych. Jest to pierwszy raport – obejmuje 

więc postępy z wdrażania 10 zasad Inicjatywy Global Compact od momentu przystąpienia 

GSG do programu. 

 

Większość danych liczbowych przedstawionych w Raporcie dotyczy pełnego okresu 

obrachunkowego – to jest roku 2009. 

 

Raport został przygotowany w oparciu o wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego 

rozwoju opracowane przez Global Reporting Initiative (GRI). Raport został sporządzony na 

poziomie Aplikacji C, przeznaczonego dla firm początkujących we wdrażaniu zasad 

zrównoważonego rozwoju w organizacji. Spośród wielu wskaźników ekonomicznych, 

środowiskowych i społecznych, w Raporcie zostały przedstawione te, które najbardziej 

odpowiadają rzeczywistości funkcjonowania spółki. Dołożymy wszelkich starań, by  

w kolejnych raportach publikowane przez nas dane były bardziej szczegółowe.  
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Niniejszy Raport kierujemy do wszystkich grup naszych interesariuszy, pracowników, 

klientów, społeczności lokalnej, kontrahentów, partnerów biznesowych, władz lokalnych, 

organów rządowych, organizacji pozarządowych i mediów. Raport został zamieszczony na 

stronie internetowej spółki www.gsgaz.pl, a dla pracowników jest udostępniony w intranecie. 

Wszystkim zainteresowanym, na życzenie, możemy Raport udostępnić również w formie 

elektronicznej. 

 

Raport nie został poddany weryfikacji zewnętrznej. 

By kolejna jego publikacja jeszcze bardziej odpowiadała Państwa oczekiwaniom zapraszamy 

do dialogu i zachęcamy Państwa do zgłaszania nam swoich uwag, opinii i sugestii. Wszelkie 

wskazówki będą dla nas bardzo cenne, gdyż pozwolą nam przygotować kolejny Raport 

odpowiadający Państwa oczekiwaniom. Uwagi i opinie prosimy kierować do Mai Giżyckiej, 

Koordynatora ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu – 

maja.girycka@gsgaz.pl. 
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4. NADZÓR, ZOBOWIĄZANIA I ZAANGA ŻOWANIE 

 

4.1 Nadzór 

Strukturę zarządzania Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. stanowią Zgromadzenie 

Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki.  

 

Najwyższym organem spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Działa ono na podstawie 

Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminu Zgromadzenia Wspólników. Obecnie 

jedynym wspólnikiem Górnośląskiej Spółki Gazownictwa jest Polskie Górnictwo Naftowe  

i Gazownictwo SA w Warszawie (PGNiG SA). 

 

Rada Nadzorcza Górnośląskiej Spółki Gazownictwa działa w oparciu o Kodeks Spółek 

Handlowych oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza GSG składa się z pięciu 

członków. Dwóch z nich to przedstawiciele Wspólnika. Pozostali trzej to przedstawiciel 

Skarbu Państwa, przedstawiciel Ministra Gospodarki oraz przedstawiciel członków załogi. 

Obecny skład Rady Nadzorczej stanowią: 

Michał Gołębiowski – przedstawiciel Skarbu Państwa, 

Tadeusz Kulczyk – przedstawiciel PGNiG SA, 

Bogumiła Roszczyk-Parzych – przedstawiciel Ministra Gospodarki, 

Zbigniew Ząbkiewicz - przedstawiciel PGNiG SA, 

Marek Palimąka - przedstawiciel pracowników spółki. 

 

Zarząd Górnośląskiej Spółki Gazownictwa działa na podstawie Kodeksu Spółek 

Handlowych, Umowy Spółki oraz  Regulaminu Zarządu. Członkowie Zarządu realizują 

postanowienia i uchwały Zarządu zgodnie z interesami spółki i przepisami prawa. 

Reprezentują spółkę wobec partnerów gospodarczych. Współpracują z organizacjami 

związkowymi i innymi organizacjami działającymi statutowo na terenie spółki w zakresie 

ustalonym przez prawo i wewnętrzne uzgodnienia. 

Obecnie Zarząd  GSG składa się z trzech członków i są to:   

Janusz Honkowicz – Prezes Zarządu, 

Jarosław Wróbel – Członek Zarządu, 

Andrzej Hluzow – Członek Zarządu. 

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie  

z prokurentem. 
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4.2 Interesariusze 

Interesariuszami są wszystkie podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, 

urzędy), które mogą wpływać na przedsiębiorstwo oraz pozostają pod wpływem jego 

działalności. W skutek działalności podejmowanej przez przedsiębiorstwo mogą one osiągać 

zarówno korzyści, jak i odczuwać negatywne skutki działań podejmowanych przez firmę. 

Górnośląska Spółka Gazownictwa prowadzi swoje działania biznesowe w sposób 

odpowiedzialny, zgodnie z zasadami dialogu społecznego. Podczas podejmowania decyzji 

biznesowych poszukuje rozwiązań korzystnych dla wszystkich grup interesariuszy 

jednocześnie, biorąc pod uwagę zarówno aspekty ekonomiczne, jak i społeczne. 

 

Interesariuszy Górnośląskiej Spółki Gazownictwa można podzielić na dwie grupy: 

� interesariusze wewn ętrzni  – pracownicy, kadra menedżerska, związki zawodowe, 

emerytowani pracownicy spółki; 

� Interesariusze zewn ętrzni  – klienci, konsumenci, dostawcy, konkurenci, 

społeczność lokalna, władza lokalna, mieszkańcy, organizacje konsumenckie, organy 

rządowe, organizacje samorządowe, instytucje finansowe, ośrodki naukowe, 

organizacje pozarządowe, organizacje takie jak Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd 

Zamówień Publicznych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Urząd Dozoru 

Technicznego, organizacje branżowe, media, środowisko naturalne. 
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5. PREZENTACJA WYNIKÓW  

 

Wskaźniki ekonomiczne 

 

Aspekt: Wyniki ekonomiczne 

EC1- Bezpośrednia wartość ekonomiczna i wytworzona 

Część wyników ekonomicznych została już przedstawiona w formie tabelarycznej w punkcie 

2.8 (strona 5). 

Pozostałe podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Wskaźnik Warto ść 

1. EBITDA 204 600 tys. zł 

2. Rentowność na sprzedaży 11,25 % 

3. Rentowność na sprzedaży netto 8,96 % 

4. ROA (rentowność aktywów) 2,77 % 

5. ROE rentowność kapitałów własnych) 3,21 % 

6. Wskaźnik płynności (I stopnia) 1,85 

7. Wskaźnik płynności (III stopnia) 1,18 

8. Ogólny poziom zadłużenia 13,64 % 

9. Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 5,98 % 

10. Wskaźnik Z (Altmana) 2,91 

   Tabela 2: Podstawowe wskaźniki ekonomiczne 

 

Aspekt: Po średni wpływ ekonomiczny 

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. 

Poza prowadzoną działalnością biznesową Spółka wspiera ośrodki służby zdrowia i młodzież 

uczącą się poprzez fundowanie stypendiów naukowych. Umożliwia także młodzieży  

odbywanie w firmie praktyk studenckich i zawodowych.  

 

Górnośląska Spółka Gazownictwa prowadzi szereg działań na rzecz społeczeństwa, głównie 

poprzez działalność sponsoringową. Wspiera ośrodki służby zdrowia i opieki medycznej 

poprzez współfinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, finansuje stypendia 

naukowe, wspiera modernizację obiektów, wspiera działania statutowe w zakresie ochrony 

zdrowia i działalności kulturalno-oświatowej. 



 
 
Raport Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact, sierpień 2010 

13 

 

Pracownicy Spółki  biorą aktywny udział w życiu środowisk lokalnych niosąc pomoc 

najbardziej potrzebującym. Z własnych środków wspierają najmłodszych ofiarowując 

słodycze i zabawki podopiecznym Domów Dziecka.  

 

Górnośląska Spółka Gazownictwa od 2005 roku prowadzi również akcję Bezpieczny 

Mieszkaniec, której celem jest promowanie bezpiecznego korzystania z mediów takich jak 

gaz i energia elektryczna oraz walka z kradzieżami gazu i prądu. W akcji prowadzonej  

w 2009 roku wzięło udział prawie 5 tys. uczniów 200 klas od I do III z 41 szkół podstawowych 

śląskich miast. Akcja, poza działaniem edukacyjnym, przynosi konkretne efekty w postaci 

coraz większej liczby wykrywanych i likwidowanych przypadków nielegalnego poboru paliwa 

gazowego. 

 

Wskaźniki środowiskowe 

 

Aspekt: Energia 

EN3 – Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł 

Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii prezentuje poniższa tabela: 

 

Źródło energii 
Jednostka 

miary 

Bezpośrednie 

całkowite zu życie 

w roku 2009 

Gaz ziemny  m3 2 190 300 

Energia elektryczna  MW 4 121,10 

Tabela 3: Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii 

 

Aspekt: Woda 

EN8 – Łączny pobór wody według źródła  

 

Łączny pobór wody według źródła przedstawia poniższa tabela:  

Źródło wody 
Jednostka 

miary 

Bezpośrednie 

całkowite zu życie  

w roku 2009 

Woda podziemna m3 0 

Woda zakupiona z 

wodociągów miejskich 

m3 33 882,97 
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Inne m3 0 

RAZEM m3 33 882,97 

        Tabela 4: Łączny pobór wody według źródła 

 

Aspekt: Emisje, ścieki, odpady 

EN16 – Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi   

Górnośląska Spółka Gazownictwa nie jest przedsiębiorstwem znacząco uciążliwym dla 

środowiska naturalnego, a swoim postępowaniem dąży do zminimalizowania  negatywnego  

wpływu na środowisko.  

 

Głównymi czynnikami mogącymi oddziaływać na środowisko są: 

� emisja zanieczyszczeń do atmosfery, 

� wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, 

� gospodarka wodno-ściekowa, 

� usuwanie drzew i krzewów, 

� zmiany naturalnego ukształtowania terenu powstających w czasie prowadzonych  

remontów i inwestycji, 

� wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej. 

 

Emisję (zorganizowaną i niezorganizowaną) zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do 

atmosfery powodują następująca działania:  

� spalanie gazu ziemnego w źródłach ciepła do 1 MW na cele grzewcze  

i technologiczne, 

� nieszczelności, upusty technologiczne oraz awarie na gazociągach i stacjach 

redukcyjno-pomiarowych, 

� spawanie i malowanie w terenie, 

� spalanie paliw płynnych w silnikach spalinowych. 

 

Zgodnie ze sprawozdaniem  OS-1 o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń 

oczyszczających w 2009 roku emisja wynosiła 17 618 Mg, w tym:                                                                                                    

• dwutlenek węgla     – 4 413 Mg 

• metan     – 13 199 Mg  

• węglowodory             – 2 Mg  

• tlenek węgla             – 1 Mg 

• tlenki azotu ze spalania paliw        – 3 Mg 
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W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska pochodzących ze spalania gazu 

ziemnego w kotłach gazowych zainstalowanych w budynkach administracyjnych i stacjach 

redukcyjno-pomiarowych oraz jednoczesnego zmniejszenia zużycia gazu w GSG prowadzi 

się: remonty i wymianę kotłów gazowych, ocieplanie budynków i wymianę stolarki okiennej. 

W 2009 roku zrealizowano następujące inwestycje i modernizacje: 

� przebudowę kotłowni gazowej w budynku Dyrekcji w Opolu, ul Armii Krajowej 2, 

� przebudowę kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku administracyjnym JTES 

w Myszkowie, 

� modernizację kotłowni (wymiana kotłów i instalacji) w budynku Rozdzielni Gazu  

w Pszczynie, 

� wymianę pieca  gazowego w Rozdzielni Gazu w Kędzierzynie-Koźlu, 

� wymianę kotła gazowego w Rozdzielni Gazu w Krapkowicach, 

� wymianę kotła gazowego w Punkcie Monterskim w Namysłowie, 

� modernizację elewacji z wymianą okien i drzwi, w budynku Dyrekcji Zakładu 

Gazowniczego w Opolu, 

� remont budynku: ocieplenie i wymiana okien w Punkcie Monterskim w Głubczycach. 

 

W celu zmniejszenia zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw w środkach transportu 

i maszynach budowlanych w spółce prowadzona jest systematyczna wymiana taboru 

samochodowego. W 2009 roku zakupiono 5 samochodów ciężarowych i 11 koparek. 

 

Straty paliwa gazowego wyniosły 1,58 % w całej sieci w stosunku do zakupu. 

W celu zmniejszenia emisji metanu do powietrza podejmujemy działania mające na celu 

szybsze wykrycie ewentualnych nieszczelności na sieci gazowej i tym samym 

wyeliminowanie uchodzenia i migracji gazu oraz stosowanie nowoczesnego sprzętu 

umożliwiającego pracę na sieci gazowej bez upustów gazu do atmosfery.  

Na przełomie 2008/2009 roku  zakupiono 9 nowych  przyrządów wykorzystywanych do 

kontroli dywanowej, typu Variotec EX TEC HS 680 firmy Sewerin. W tym samym okresie 

wprowadzono do stosowania do kontroli wycieków gazu innowacyjną technikę laserową. 

Zakupiono trzy urządzenia firmy Sewerin typu: LRMD do zdalnej kontroli sieci gazowej, które 

służą do wykrywania wycieków gazu w promieniu 30 m w miejscach trudno dostępnych,  

w napowietrznych przejściach, na przekroczeniach gazociągiem przeszkód terenowych.   

Systematycznie testowane i wdrażane są coraz nowocześniejsze zamknięcia  przepływów 

na sieci gazowej. W 2009 roku zakupione i wdrożone zostały nowoczesne systemy typu 

STOP SYSTEMY RAVETTI do dwustronnego zamknięcia na sieci gazowej pozwalające na 

prace bez wypływu gazu do atmosfery oraz 6 sztuk urządzeń typu M-80 firmy T.D. 
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Williamson służących do nawiercania gazociągów z wyposażeniem umożliwiającym 

wykonywanie wcinek do czynnych gazociągów. 

 

EN21 – Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia  

Całkowitą objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia przedstawia 

poniższa tabela: 

 

Jako ść ścieków i docelowe 

miejsce przeznaczenia 

Jednostka 

miary 

Całkowita 

objętość w roku 

2009 

Ścieki GSG, w tym: m3 318 447 

- odprowadzenia do kanalizacji m3 316 890 

- wywóz beczkowozami m3 1 557 

- inne m3 - 

     Tabela 5: Całkowita objętość ścieków 

 

W 2009 roku podjęte zostały następujące działania zmniejszające uciążliwość dla 

środowiska wodnego: 

� budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z odcięciem i wyłączeniem z eksploatacji 

szamba w Rozdzielni Gazu w Pszczynie, 

� opracowanie projektu i wykonanie systemu odwadniającego powierzchnię 

i odprowadzającego wody opadowe pozą strefę lokalizacji budynków Dyrekcji 

przy ulicy Szczęść Boże 11 w Zabrzu oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej typu 

ciężkiego i iniekcji krystalicznej w budynku B Dyrekcji przy ulicy Szczęść Boże 11, 

� remont wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku B Dyrekcji przy ulicy Szczęść 

Boże 11 w Zabrzu. 

 

EN22 – Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania  

z odpadem  

Całkowitą wagę odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem 

przedstawia poniższa tabela:  

 

Rodzaj odpadu i metoda post ępowania 

Całkowita waga  

w 2009 roku  

w Mg 

Odpady ogółem powstałe w GSG 2 251,713 
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- odpady składowane (inne niż komunalne) 382,000 

- odpady komunalne 655,250 

- odpady utylizowane 1 098,889 

- odpady odzyskiwane 110,454 

- odpady składowane na własnym składowisku - 

- inne odpady - 

     Tabela 6: Całkowita waga odpadów 

 

Gospodarka odpadami prowadzona jest zgodne z uregulowaniami prawnymi „Ustawy  

o odpadach”. Prowadzone są działania zmierzają do prawidłowego identyfikowania 

powstających w wyniku naszej działalności odpadów i minimalizowania ich wpływu na 

środowisko naturalne. Wytwarzane odpady są kierowane do odzysku lub unieszkodliwiania 

w firmach, posiadających wymagane pozwolenia. Odpady powstające z naszej działalności 

to między innymi.: złom stalowy pochodzący z remontów i wymiany gazociągów, odpady 

remontowo-budowlane z przebudowy dróg, odpady usunięte z gazociągów, zużyty sprzęt 

komputerowy. 

 

Aspekt: Produkty i usługi 

EN26 – Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres 

ograniczenia tego wpływu  

Podstawowym zadaniem spółki jest stałe i nieprzerwane dostarczanie gazu ziemnego 

wysokometanowego do odbiorców przemysłowych i gospodarstw domowych.  Eksploatacja 

gazociągu bezpośrednio nie wpływa na stan środowiska. Jest to obiekt liniowy podziemny, 

nie emitujący zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby oraz hałasu. Nie wpływa na 

krajobraz i ochronę przyrody. Uciążliwości dla środowiska naturalnego można napotkać tylko 

podczas trwania prac remontowo-budowlanych gazociągu, które mają charakter 

krótkotrwały. 

 

Gaz ziemny jest paliwem zdecydowanie przyjaznym środowisku. Korzystanie z gazu 

ziemnego w gospodarstwach domowych, gospodarce komunalnej i przemyśle przyczynia się 

do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Największe korzyści dla 

środowiska mogą zostać osiągnięte poprzez zastąpienie spalania węgla kamiennego w 

źródłach niskiej emisji spalaniem gazu. Zmiana ta powoduje redukcję substancji 

zanieczyszczających głównie SO2 (z 0,840 na 0,0 kg/GJ), NOX (z 0,177 na 0,054 kg/GJ) oraz 

dużej ilości zanieczyszczeń pyłowych (z 1,003 do 0,009 kg/GJ).  
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Wolumen dystrybucji gazu w 2009  roku wyniósł 1 352 437 tys.m3. Liczba odbiorców wzrosła 

o 3 039 i wyniosła 1 298 334. Długość sieci gazowej  wzrosła o 185 km i wynosi 20 674 km. 

 

Aspekt: Zgodno ść z regulacjami 

EN28 – Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za 

nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska  

W 2009 roku Górnośląska Spółka Gazownictwa nie poniosła żadnych kar pieniężnych ani 

sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony 

środowiska. 

 

Wskaźniki społeczne 

 

Aspekt: Zatrudnienie 

LA1 – Łączna liczba pracowników, według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę 

i regionu 

 

Liczba zatrudnionych Dane na 01. 01. 2010 

Zatrudnienie ogółem w GSG, w tym: 2 613 

- Oddział ZiO 258 

- Odział ZG w Opolu 357 

- Odział ZG w Zabrzu 1 998 

Tabela 7: Zatrudnienie według regionów 

 

Liczba zatrudnionych Dane na 01. 01. 2010 

Zatrudnienie ogółem w GSG, w tym: 2 613 

- zatrudnieni na pełny etat 2 613 

- zatrudnieni w niepełnym wymiarze 0 

Tabela 8: Typ zatrudnienia 

 

Liczba zatrudnionych Dane na 01. 01. 2010 

Zatrudnienie ogółem w GSG, w tym: 2 613 

- umowa o pracę na czas nieokreślony 2 522 

- umowa o pracę na czas określony 88 

- umowa zlecenie 0 

- umowa o dzieło 0 
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- staż 0 

- inne (umowa o zastępstwo, umowa na 

czas wykonania określonej pracy) 

3 

Tabela 9: Zatrudnienie według umowy o pracę 

 

LA2 – Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników   

 

 Oddział 

ZiO 

Oddział ZG 

w Opolu 

Oddział ZG 

w Zabrzu 

Razem GSG 

Liczba zwolnień 6 14 46 66 

Wskaźnik zwolnień    2,54 

Liczba przyjęć 6 11 88 99 

Wskaźnik przyjęć    3,81 

          Tabela 10: Łączna liczba odejść oraz wskaźniki fluktuacji, dane za 2009 rok 

 

LA3 – Świadczenia dodatkowe zapewnione pracownikom pełnoetatowym, które nie są 

dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin 

Pracownicy Górnośląskiej Spółki Gazownictwa zatrudnieni na pełny etat objęci są 

pracowniczym programem emerytalnym. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa 

w programie są pracownicy zatrudnieni w GSG nie krócej niż 12 miesięcy. 

Z nowozatrudnionymi pracownikami spółka zawiera dwie umowy na czas określony  

w łącznym wymiarze nie  dłuższym niż 12 miesięcy. 

 

LA4 – odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi  

100 % pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest objętych Zakładowym 

Układem Zbiorowym Pracy. 

 

LA7 – Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy 

oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów  

 

 Oddział 

ZiO 

Oddział ZG 

w Opolu 

Oddział ZG 

w Zabrzu 
Razem GSG 

Wskaźnik urazów 7,8 5,6 5,0 5,4 

Wskaźnik chorób 

zawodowych 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Wskaźnik dni straconych 12,57 28,86 22,55 22,45 
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Wskaźnik nieobecności w 

pracy 
14,0 33,0 96,0 75,0 

Wskaźnik wypadków 

śmiertelnych 
0,0 0,0 0,0 0,0 

    Tabela 11: Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz 
     liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów 
 

LA10 – średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według 

struktury zatrudnienia  

 

Struktura zatrudnienia 

Liczba 

osób 

objętych 

Liczba godzin 

szkoleniowych 

pracownika 

Kadra kierownicza       332                     12 

Specjaliści              650                           9 

Pracownicy  fizyczni 499 11 

Pracownicy administracyjni 688 8 

Ogółem           2 169                       9,5 

          Tabela 12: średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika  
          według struktury zatrudnienia 

 

 

Wskaźniki w zakresie respektowania praw człowieka 

 

Aspekt: Swoboda zrzeszania si ę i prawo do sporów zbiorowych 

HR5 – działania zidentyfikowane jako mogące stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody 

zrzeszania się i prawa sporów zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa  

 

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. respektuje zasadę wolności stowarzyszania się. 

W raportowanym okresie nie zidentyfikowano takich działań, które mogłyby być postrzegane 

jako mogące stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa sporów 

zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa. W firmie funkcjonuje siedem organizacji 

związkowych, z którymi Zarząd Spółki, zgodnie z przepisami prawa, prowadzi dialog. Wśród 

dokumentów uzgadnianych z organizacjami związkowymi znajdują się m.in.: Zakładowy 

Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Wynagradzania Pracowników Górnośląskiej Spółki 

Gazownictwa sp. z o.o., Regulamin Pracy. W tym zakresie przestrzegane są obowiązujące 

przepisy prawa.  
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Aspekt: Praca dzieci 

HR6 – działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy 

dzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków 

 

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wyrzeka się praktyk służących zatrudnianiu 

dzieci, stosowaniu pracy przymusowej czy obowiązkowej. Jednocześnie w raportowanym 

okresie w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa nie zidentyfikowano działań niosących ryzyko 

wykorzystywania pracy dzieci.  

 

Aspekt: Praca przymusowa i obowi ązkowa 

HR7 - działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy 

przymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków 

 

W Górnośląskiej Spółce Gazownictwa nie zidentyfikowano działań niosących ryzyko 

wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej. 

 

Wskaźniki wpływu na społecze ństwo 

 

Aspekt: Społeczno ść lokalna 

S01 – Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania 

wpływem działalności organizacji na społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany 

rynek, prowadzenia i zakończenia działalności. 

 

Górnośląska Spółka Gazownictwa prowadzi szereg działań skierowanych na społeczeństwo. 

Są to głównie działania związane z działalnością sponsoringową.  

 

W roku 2009 Spółka, na podstawie umów przewidujących świadczenie wzajemne, wsparła: 

współfinansowanie zakupu spirometru, wraz z komputerem i osprzętem dla Szpitala Chorób 

Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach, doposażenie – meble, pościel i sprzęt komputerowy dla 

I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen Jerzego Ziętka, zakup 

aparatu EKG firmy Aspel AdCARD Mr GOLD v.001 oraz fotela zabiegowego FK-04 dla 

Oddziału Pulmonologii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, zakup sprzętu laparoskopowego 

dla potrzeb Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 

w Bytomiu oraz remont toalety w budynku Pediatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Klinicznego Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu.  

 



 
 
Raport Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact, sierpień 2010 

22 

Spółka była również sponsorem XVII i XVIII edycji Programu Stypendialnego Fundacji Śląski 

Fundusz Stypendialny. W ramach darowizny przekazane zostały środki na działalność 

rehabilitacyjno-wychowawczą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej p.w. Św. Rafała Archanioła oraz działalność statutową Fundacji Śląskiego 

Centrum Chorób Serca. Spółka udzieliła także wsparcia finansowego na działalność 

opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Rzymsko-Katolicką Parafię św. Mikołaja 

w Kozłowie.  

 

W ramach działań sponsoringowych Spółka wspierała również ośrodki szkolne  

i wychowawcze. Przekazała środki Zespołowi Szkół Specjalnych w Radzionkowie na 

doposażenie specjalistycznej pracowni, w której prowadzone są zajęcia rewalidacyjne z 

wykorzystaniem metody biblioterapeutycznej oraz finansowo wsparła wyjazd wakacyjny 

wychowanków Domu Dziecka w Zabrzu. Ufundowała również nagrody w I 

Międzynarodowym Biennale Artystycznej Grafiki Cyfrowej dla Studentów i Młodzieży 

organizowanego przez Wydział Artystyczny w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego. 

 

Spółka wsparła również finansowo organizację koncertów letnich organizowanych przez 

Urząd Miasta i Parafię św. Andrzeja w Zabrzu. 
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6. INDEKS TREŚCI GRI – SPIS TREŚCI 

 

 Przyj ęty Wska źnik GRI Strona 
raportu 

 1. STRATEGIA I ANALIZA  

1.1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla 2 

 2. PROFIL ORGANIZACYJNY  

2.1 Nazwa organizacji 4 

2.2 Główne marki/ produkty i usługi 4 

2.3 Struktura operacyjna organizacji 4 

2.4 Lokalizacja siedziby głównej 4 

2.5 Obszar działania 4 

2.6 Forma własności i struktura prawna 5 

2.7 Obsługiwane rynki 5 

2.8 Skala działalności GSG 5 

2.9 Zmiany w raportowanym okresie 6 

2.10 Nagrody otrzymane w raportowanym okresie 6 

 3. PARAMETRY RAPORTU  

3.1 Okres raportowania 8 

3.2 Cykl raportowania 8 

3.3 Osoba kontaktowa 8 

3.4 Zasięg i zakres raportu 8 

 4. NADZÓR, ZOBOWIĄZANIA I ZAANGA ŻOWANIE  

4.1 Nadzór 10 

4.2 Interesariusze 11 

 5. PREZENTACJA WYNIKÓW  

 Wskaźniki ekonomiczne  

EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona 12 

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 12 

 Wskaźniki środowiskowe  

EN3 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł 13 

EN8 Łączny pobór wody według źródła 13 
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EN16 

Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych 

według wagi 14 

EN21 

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca 

przeznaczenia 16 

EN22 

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody 

postępowania z odpadem 16 

EN26 

Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na 

środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu 17 

EN28 

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych 

za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony 

środowiska 18 

 Wskaźniki społeczne  

LA1 

Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju 

umowy o pracę i regionu 18 

LA2 Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników 19 

LA3 

Świadczenia dodatkowe zapewnione pracownikom pełnoetatowym, 

które nie SA dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących 

w niepełnym wymiarze godzin 19 

LA4 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi 19 

LA7 

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz 

nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych 

związanych z pracą według regionów 19 

LA10 

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na 

pracownika według struktury zatrudnienia 20 

HR5 

Działania zidentyfikowane jako mogące stwarzać zagrożenie dla 

prawa do swobody zrzeszania się i prawa sporów zbiorowych oraz 

inicjatywy wspierające te prawa 20 

HR6 

Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko 

wykorzystywania pracy dzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji 

takich przypadków 21 

HR7 

Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko 

wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz środki 

podjęte w celu eliminacji takich przypadków 21 

SO1 

Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie 

oceny i zarządzania wpływem działalności organizacji na 

społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany rynek, 21 
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prowadzenia i zakończenia działalności. 

 6. INDEKS TREŚCI GRI – SPIS TREŚCI 23 

 7. SPIS TABEL PREZENTOWANYCH W RAPORCIE  26 
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7. SPIS TABEL PREZENTOWANYCH W RAPORCIE  

 

Numer 

tabeli 
Nazwa tabeli Strona 

raportu 

Tabela 1 Skala działalności 5 

Tabela 2 Podstawowe wskaźniki ekonomiczne 12 

Tabela 3 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii 13 

Tabela 4 Łączny pobór wody według źródła 14 

Tabela 5 Całkowita objętość ścieków 16 

Tabela 6 Całkowita waga odpadów 17 

Tabela 7 Zatrudnienie według regionów 18 

Tabela 8 Typ zatrudnienia 19 

Tabela 9 Zatrudnienie według umowy o pracę 19 

Tabela 10 Łączna liczba odejść oraz wskaźniki fluktuacji, dane za 2009 rok 20 

Tabela 11 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz 

nieobecności w pracy oraz  liczba wypadków śmiertelnych 

związanych z pracą według regionów 20 

Tabela 12 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na 

pracownika według struktury zatrudnienia 20 

 

 


