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Zabrze, sierpień 2011 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

Wstępując w 2009 roku do programu Global Compact, Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. 

z o.o. zadeklarowała w ten sposób poszanowanie 10 zasad z zakresu przestrzegania praw 

człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Dzisiaj, po 

dwóch latach uczestnictwa w Programie, przedstawiamy drugi Raport Górnośląskiej Spółki 

Gazownictwa sp. z o.o. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact. 

 

Raport został przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania działań 

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

drugi Raport opracowaliśmy na Poziomie Aplikacji C. W celu przejrzystego zobrazowania 

postępów naszej spółki z wdrażania zasad inicjatywy Global Compact, w Raporcie 

przygotowaliśmy informacje oparte na 48 wskaźnikach – o 14 wskaźników więcej niż w 

raporcie poprzednim. Z uwagi na to, że część danych  zamieszczonych w Raporcie jest 

możliwa do przedstawienia tylko za pełny rok obrachunkowy, postanowiliśmy, począwszy od 

tej publikacji, sporządzać raporty z postępów we wdrażaniu zasad inicjatywy Global Compact 

za ten właśnie okres. Niniejszy Raport został sporządzony więc za cały rok 2010. Nasz 

pierwszy raport, który oddaliśmy w Państwa ręce w sierpniu roku 2010 obejmował okres od 

sierpnia 2009 do lipca 2010, stąd część danych prezentowanych w tegorocznym może się 

powtórzyć. 

  

Kontynuując tradycję naszych poprzedników, zajmujemy się dystrybucją gazu od prawie 160 

lat. 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. Chcąc im sprostać, stale podnosimy jakość naszych usług. 

Posiadamy Zintegrowany System Zarządzania Jakością, środowiskowego, BHP i 

Bezpieczeństwem Informacji. O tym, że spełniamy najwyższe normy jakościowe świadczą 

posiadane, i stale odnawiane, Certyfikaty ZSZ i Międzynarodowy Certyfikat IQ NET według 

standardów ISO. Prowadząc działania biznesowe dbamy, aby wszystkie podejmowane przez 

nas zadania były zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności 

społecznej oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego.  
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Odpowiedzialny biznes jest wartością priorytetową we wszystkich obszarach działania 

Górnośląskiej Spółki Gazownictwa. Głęboko wierzymy, że odpowiedzialne prowadzenie 

biznesu pozwala budować wartość firmy w sposób efektywny i długofalowy. Pragniemy jak 

najlepiej zaspokajać potrzeby społeczności lokalnej umacniając w ten sposób relacje z 

naszymi partnerami.  

 

W swoich działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialność nie zapominamy także o 

naszych pracownikach. Dbamy o to, by pracownicy byli zadowoleni ze swojej pracy, chętnie 

wykonywali swoje obowiązki oraz utożsamiali się z firmą. Pracujący w spółce mają 

możliwość realizowania swojej ścieżki zawodowej i kształcenia umiejętności zawodowych.. 

Dzięki obowiązującemu w spółce Kodeksowi Etyki pracownika Górnośląskiej Spółki 

Gazownictwa, pracownicy wiedzą jak postępować, jakie zachowania są pożądane. 

 

Dbając o bezpieczeństwo użytkowników gazu, od siedmiu lat prowadzimy akcję Bezpieczny 

Mieszkaniec, której celem jest edukacja społeczeństwa, w jaki sposób korzystać z gazu, by 

unikać zagrożeń wynikających z jego niewłaściwego użycia. Staramy się edukować nie tylko 

dorosłych ale i dzieci. Dlatego akcja prowadzona jest również w szkołach, wśród 

najmłodszych uczniów. 

 

Niezwykle cenną wartości jest dla nas środowisko naturalne. Dystrybuowane przez nas 

paliwo gazowe jest paliwem ekologicznym. Konsekwentnie przekazujemy społeczeństwu 

informacje o zaletach i możliwościach zastosowania gazu. Zwracamy także dużą uwagę na 

sposób działania firm, z którymi współpracujemy. We współpracy preferujemy firmy, które 

działają w sposób zrównoważony.  

 

Zwracamy się do Państwa z gorąca prośbą, by przekazywać nam swoje opinie i komentarzy 

dotyczące poniższego Raportu. 

 

Z poważaniem,  

 

Janusz Honkowicz 

Prezes Zarządu  

Górnośląskiej Spółki Gazownictwa 
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2. PROFIL ORGANIZACYJNY 

 

2.1  Nazwa organizacji 

Niniejszy dokument jest raportem sporządzanym jest przez Górnośląską Spółkę 

Gazownictwa sp. z o.o.  

 

2.2 Główne marki/ produkty i usługi 

Górnośląska Spółka Gazownictwa (GSG) zajmuje się dystrybucją gazu ziemnego na całym 

obszarze swojego działania, świadczy usługę przesyłową gazu koksowniczego na terenie 

województwa opolskiego. oraz zajmuje się 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 31 swoich 

jednostek terenowych – Rozdzielni Gazu zlokalizowanych we wszystkich większych 

miastach regionu. 

 

2.4 Lokalizacja siedziby głównej 

Siedziba główna Górnośląskiej Spółki Gazownictwa zlokalizowana jest w Zabrzu przy ulicy 

Szczęść Boże 11.  
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2.5 Obszar działania 

Górnośląska Spółka Gazownictwa działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Swoim 

zasięgiem obejmuje całe województwo śląskie, opolskie oraz 41 gmin województwa 

małopolskiego, 3 gminy województwa świętokrzyskiego oraz 5 gmin województwa łódzkiego.  

 

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 prawie 1,48 mld m3 gazu ziemnego o 

wysokich parametrach jakościowych do ponad 1 300 tys. odbiorców na całym obszarze 

swojego działania oraz zajmuje się przesyłem ponad 500 mln m3 gazu koksowniczego do 5 

klientów na Opolszczyźnie.  

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 przesyłowych 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 2010 przedstawia poniższa tabela. Dla porównania 

pokazujemy także dane ujęte w pierwszym Raporcie Górnośląskiej Spółki Gazownictwa, 

które dotyczyły roku 2009. 
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Lp.  Parametr 
Wartość w roku 

2009 

Wartość w roku 

2010 

1. 
Przychody ze sprzedaży i zrównane z 

nimi 
546 515 tys. zł 

 

642 411 tys. zł 

2. Koszty działalności operacyjnej 485 018 tys. zł 488 515 tys. zł 

3. Wynik finansowy ze sprzedaży 61 497 tys. zł 153 896 tys. zł 

4. 
Wynik finansowy na działalności 

operacyjnej 
54 099 tys. zł 142 218 tys. zł 

5. Wynik brutto 59 017 tys. zł 147 871 rys. zł 

6. Wynik netto 48 953 tys. zł 117 679 tys. zł 

7. Kapitał (fundusz) własny 1 526 065 tys. zł 1 630 182 tys. zł 

8. Nakłady na inwestycje 197 045 tys. zł 220 764 tys. zl 

9. Wolumen dystrybucji gazu ziemnego 1 352 437 tys. m3 1 476 163 tys. m3 

10. 
Wolumen przesyłu gazu 

koksowniczego 
532 mln m3 545,8 mln m3 

11. Liczba odbiorców gazu 1 298 334 1 305 451 

12. Długość sieci gazowej 20 674 km 20 875 km 

13. 
Długość sieci gazowej wraz z 

przyłączami 
27 596 km 

 

28 030 km 

Tabela 1: Skala działalności GSG 

 

2.9 Zmiany w raportowanym okresie 

W raportowanym okresie, to jest w trakcie roku 2010, kapitał zakładowy Górnośląskiej Spółki 

Gazownictwa nie uległ zmianie. Tak jak w raportowanym poprzednio okresie wynosi on 

1 300 338 000 zł. 

 

2.10 Nagrody otrzymane w raportowanym okresie 

 

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. 
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Górnośląska Spółka Gazownictwa otrzymała Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 

w kategorii „Firma Społecznie Odpowiedzialna”: 

� 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. 

 

Perły Polskiej Gospodarki 

19 listopada 2010 roku podczas uroczystej Gali odbywającej się na Zamku Królewskim w 

Warszawie Górnośląska Spółka Gazownictwa została wyróżniona Certyfikatem w rankingu 

polskich przedsiębiorstw i uzyskała tytuł Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Duże. 

Perły Polskiej Gospodarki to ranking polskich przedsiębiorstw przygotowywany przez Instytut 

Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Oficyną Wydawniczą „Rynek 

Polski” Sp. z o.o. od 2002 roku. W rankingu mogą uczestniczyć firmy, których przychody z 

całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły co najmniej 100 milionów 

złotych (Perły Duże) lub 1 miliard złotych (Perły Wielkie). Jednocześnie firmy te muszą 

spełniać z góry nadaną minimalną wartość kryteriów przyjętych przez Instytut Nauk 

Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, takich jak dynamika przychodów, rentowność 

sprzedaży, obsługa zadłużenia, stopa zwrotu brutto na aktywach, stopa zwrotu netto na 

kapitale własnym, wydajność pracy oraz łączna produktywność kapitału ludzkiego i 

rzeczowego (TFP).  

Ranking „Perły Polskiej Gospodarki” opiera się na metodologii i wskaźnikach oceniających 

całe spektrum ich działalności, a pozycja na liście rankingowej nie zależy tylko od wielkości 

przedsiębiorstwa mierzonego wartością przychodów ogółem, ale także od jego efektywności, 

dynamiki i płynności finansowej. 

 

Medialny Oskar 2010 

Nagrodę Medialnego Oskara 2010 przyznała spółce Kapituła Programu Medialnego „Polska 

w Europie – Europa w Polsce”. Nagroda została przyznana za inicjatywy z zakresu 

społecznej odpowiedzialności biznesu, które owocują, między innymi, konsekwentnym 

wspieraniem służby zdrowia i kontynuacją akcji dla młodzieży szkolnej – „Bezpieczny 

Mieszkaniec”, a także za promocję kultury i otoczenie mecenatem Muzeum Gazownictwa w 
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Paczkowie, które w 2010 r. po raz pierwszy włączyło się w ogólnoeuropejską akcję „Noc 

Muzeów”. Nagroda została również przyznana za przystąpienie GSG do projektu „Global 

Compact”, inicjatywy wspierającej działalność firm na rzecz przestrzegania praw człowieka, 

praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. 

 

Przedsiębiorstwo Fair Paly  

17 grudnia 2010 roku podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbyła się w Sali 

Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Górnośląska Spółka Gazownictwa 

otrzymała Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" w XIII edycji Programu Promocji Kultury 

Przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play". W tej edycji spółka znalazła się w ścisłym 

gronie najlepszych firm i została uhonorowana również nominacją do Statuetki 

"Przedsiębiorstwo Fair Play" 2010.   

Otrzymany Certyfikat jest potwierdzeniem, że w swoich działaniach firma harmonijnie łączy 

etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej z efektywnością, zachowując 

jawność i przejrzystość działania oraz rzetelność wobec swoich interesariuszy, tj. klientów, 

kontrahentów i pracowników, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  
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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 obejmuje okres działalności spółki od stycznia do grudnia 

2010.  

 

3.2 Cykl raportowania 

Raportowanie odbywa się w cyklu rocznym. 

Przedstawiony dokument jest drugim raportem Górnośląskiej Spółki Gazownictwa. Firma 

przystąpiła do programu Global Compact w sierpniu 2009 roku. Pierwszy raport obejmował 

okres od sierpnia 2009 do lipca 2010. Z uwagi na to, że część danych  zamieszczonych w 

Raporcie jest możliwa do przedstawienia tylko za pełny rok obrachunkowy, postanowiliśmy, 

począwszy od tej publikacji, sporządzać raporty z postępów we wdrażaniu zasad inicjatywy 

Global Compact za ten właśnie okres. Niniejszy Raport został sporządzony więc za cały rok 

2010.  

 

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 

W Raporcie zostały ujęte dane dla całej Górnośląskiej Spółki Gazownictwa 

z uwzględnieniem jej wszystkich oddziałów oraz jednostek organizacyjnych. Jest to drugi 

Raport i obejmuje postępy z wdrażania 10 zasad Inicjatywy Global Compact od stycznia do 

grudnia 2010 roku. 

 

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. 

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. 

Mając na uwadze dobro środowiska oraz cele ekologiczne, Raport nie został sporządzony w 

firmie papierowej. Wszystkim zainteresowanym, na życzenie chętnie udostępnimy Raport  

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 

spełniający Państwa oczekiwania. Uwagi i opinie prosimy kierować do Mai Giryckiej, 

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: 

Zbigniew Ząbkiewicz – Przewodniczący Rady, przedstawiciel PGNiG SA, 

Michał Gołębiowski – Z-ca Przewodniczącego Rady, przedstawiciel Skarbu Państwa, 

Tadeusz Kulczyk – Członek Rady, przedstawiciel PGNiG SA, 

Bogumiła Roszczyk-Parzych – Członek Rady, przedstawiciel Ministra Gospodarki, 

Marek Palimąka – Sekretarz Rady, 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). Dla porównania pokazujemy także dane ujęte w pierwszym Raporcie 

Górnośląskiej Spółki Gazownictwa, które dotyczyły roku 2009. 

 

Pozostałe podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Wskaźnik Warto ść w roku 

2009  

Warto ść w roku 

2010 

1. EBITDA 204 600 tys. zł 278 267 tys. zł 

2. Rentowność na sprzedaży 11,25 % 23,96 % 

3. Rentowność na sprzedaży netto 8,96 % 18,32 % 

4. ROA (rentowność aktywów) 2,77 % 6,20 % 

5. ROE (rentowność kapitałów własnych) 3,21 % 7,22 % 

6. Wskaźnik płynności (I stopnia) 1,85 1,73  

7. Wskaźnik płynności (III stopnia) 1,18 1,11 

8. Ogólny poziom zadłużenia 13,64 % 14,12 % 

9. Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 5,98 % 7,35 % 

10. Wskaźnik Z (Altmana) 2,91 3,09 

   Tabela 2: Podstawowe wskaźniki ekonomiczne 

 

EC3- Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z programów o 

zdefiniowanych świadczeniach 

W GSG prowadzony jest pracowniczy program emerytalny (ppe) umożliwiający pracownikom 

dodatkowe, zorganizowane oszczędzanie na uzupełnienie przyszłej emerytury z ZUS i II 

filara. Program jest prowadzony na podstawie zawartej z reprezentacją pracowników Umowy 

zakładowej oraz umów z Funduszami Inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych o wnoszenie przez pracodawcę składek do funduszy. Wysokość 

składki podstawowej wnoszonej przez pracodawcę wynosi 7%  wynagrodzenia za pracę 

pracownika. Jest to maksymalna wysokość składki, jaką przewidują obowiązujące przepisy o 
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ppe.  Przystąpienie do ppe jest dobrowolne, a osobami uprawnionymi do uczestnictwa w ppe 

są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Spółce co najmniej przez 12 miesięcy. Uczestnicząc w 

Programie pracownik gromadzi na swoim indywidualnym rachunku w  wybranym przez 

siebie funduszu/funduszach środki, które po uzyskaniu uprawnień emerytalnych lub 

osiągnięciu określonego w przepisach wieku może wypłacić jednorazowo lub ratalnie. 

Gromadzone w ramach ppe  składki finansowane  przez pracodawcę  pracownik może 

uzupełnić opłacaną przez siebie składką dodatkową, której minimalna miesięczna wysokość 

wynosi 50 zł. Spółka finansuje składkę podstawową i odpowiada za prawidłowe 

funkcjonowanie ppe. Natomiast do wypłaty  zgromadzonych na rachunku  pracownika 

środków zobowiązany jest fundusz inwestycyjny.  

Wartość opłacanych przez pracodawcę składek podstawowych  przekazanych do ppe w 

2010 r. wyniosła 8 013 527,87 zł. Udział pracowników w ppe według stanu na 31.12.2010 r. 

ukształtował się na poziomie  88% stanu zatrudnienia w dniu  31.12.2010 r. 

 

ASPEKT: OBECNO ŚĆ NA RYNKU 

 

EC5- Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy 

minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji. 

W poszczególnych regionach, w których funkcjonuje spółka nie ustala się dodatkowo płacy 

minimalnej. Obowiązuje krajowe minimalne wynagrodzenie miesięczne.  

W Górnośląskiej Spółce Gazownictwa, na terenie województwa śląskiego wynosi ono 15,50 

zł/godz.,  tj. 194% min. płacy krajowej, natomiast na terenie województwa opolskiego - 17,60 

zł/godz., co stanowi 220% minimalnej płacy krajowej. 

 

EC7- Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnego oraz procent 

wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego w głównych lokalizacjach 

organizacji. 

Rekrutacja w spółce odbywa się w oparciu o wewnętrzną procedurę, regulującą 

pozyskiwanie kandydatów do pracy na wakujące stanowiska, w drodze naboru 

wewnętrznego lub zewnętrznego. Kandydaci poszukiwani są we współpracy z Powiatowymi 

Urzędami Pracy, lokalnymi uczelniami wyższymi oraz poprzez ogłoszenia rekrutacyjne 

publikowane w tematycznych dodatkach lokalnych gazet ogólnopolskich. 

W roku 2010 Spółka nie prowadziła rekrutacji na stanowiska wyższej kadry kierowniczej. 
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ASPEKT: POŚREDNI WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

 

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. 

 

Pracownicy firmy 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 2010 roku wzięło udział ponad 6,5 tys. uczniów 287 klas od I do III z 36 szkół 

podstawowych zlokalizowanych na terenie Katowic. Akcja, poza działaniem edukacyjnym, 

przynosi konkretne efekty w postaci coraz większej liczby wykrywanych i likwidowanych 

przypadków nielegalnego poboru paliwa gazowego. 
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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 

zużycie w 

roku 2009 

Bezpośrednie 

całkowite 

zużycie w 

roku 2010 

Gaz ziemny  m3 2 190 300 2 525 612 

Energia 

elektryczna  

MW 4 121,10 3 763,83 

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 

zużycie  

w roku 2009 

Bezpośrednie 

całkowite 

zużycie  

w roku 2010 

Woda podziemna m3 0 0 

Woda zakupiona z 

wodociągów miejskich 

m3 33 882,97 28 871,00 

Inne m3 0 0 

RAZEM m3 33 882,97 28 871,00 

        Tabela 4: Łączny pobór wody według źródła 
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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. 

 

W 2010 roku emisja zanieczyszczeń spowodowana przez Górnośląska Spółkę Gazownictwa 

wynosiła 18 116 Mg, w tym:                                                                                                     

• dwutlenek węgla     – 4 791 Mg 

• metan     – 13 325 Mg  

W 2009 roku emisja zanieczyszczeń spowodowanych przez firmę wynosiła 17 618 Mg 

 

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

 W celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa 

podejmuje się wiele działań. Są one najbardziej skupione na wymianie kotłów gazowych i 

instalacji c.o. na nowe o wyższej sprawności cieplnej oraz modernizacji elewacji i okien, co 

ma wpływa na zużycie paliw i zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. 
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Systematyczne  prowadzi się również kontrole dywanowe, które pozwalają na wczesne 

wykrycie nieszczelności sieci gazowej. 

 

EN20 – Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza 

według rodzaju związku i wagi.  

 

Rodzaj emitowanego 

związku 

Jednostka 

miary 

Waga w roku 

2010 

Dwutlenek azotu Mg 3 

62 węglowodory alifatyczne i 

pochodne 

kg 
785 

63 węgl. pierś. aromat. i 

pochodne, 4 alkohole 

alifatyczne i pochodne  

kg 

131 

Tabela 5: Emisja związków emitowanych do powietrza według związku i wagi 

 

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 2010 

Ścieki socjalne 

odprowadzane do kanalizacji 

m3 20 569  
 

Ścieki socjalne 

odprowadzane do 

zbiorników bezodpływowych 

m3 

1 557 

Wody deszczowe 

odprowadzane do kanalizacji 

m2 

powierzchni 22 379 

Wody deszczowe 

odprowadzane do wód lub 

do ziemi   

m2 

powierzchni 
3 200 

Ścieki przemysłowe 
odprowadzane do kanalizacji 
 

m3 /d 
0,47 

     Tabela 6: Całkowita objętość ścieków 



 
 
Raport Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact, sierpień 2011 

 

18  

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 

Całkowita waga  

w 2010 roku  

w Mg 

Odpady ogółem powstałe w GSG 
2 251,713 1 851,6 

 

- odpady składowane (inne niż komunalne) 382,000 212,8 

- odpady komunalne 655,250 389,1 

- odpady utylizowane 1 098,889 1 002,2 

- odpady odzyskiwane 110,454 247,5 

- odpady składowane na własnym 

składowisku 
- - 

- inne odpady - - 

     Tabela 7: Całkowita waga odpadów 

 

Gospodarka odpadami prowadzona jest zgodne z uregulowaniami prawnymi „Ustawy  

o odpadach”. Prowadzone są działania zmierzające 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 
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krajobraz i ochronę przyrody. Uciążliwości dla środowiska naturalnego można napotkać tylko 

podczas trwania prac remontowo-budowlanych gazociągu, które mają charakter 

krótkotrwały. 

By zminimalizować wszelki negatywny wpływ na środowisko Górnośląska Spółka 

Gazownictwa prowadzi kontrole dywanowe sieci gazowej przy użyciu nowoczesnych 

urządzeń pomiarowych, a w miejscach trudno dostępnych przy użyciu urządzeń 

wykorzystujących innowacyjną technikę laserową. W razie awarii stosuje nowoczesne 

urządzenia do bezwypływowej wymiany kurków głównych oraz bezwypływowego odcinania 

gazociągów. W ostatnim czasie do rewitalizacji nieczynnego gazociągu stalowego relacji 

Zdzieszowice - Tworzeń została zastosowana metoda bezwykopowa Compact Pipe. 

 

ASPEKT: ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI 

 

EN28 – Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za 

nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska  

W 2010 roku Górnośląska Spółka Gazownictwa nie poniosła żadnych kar pieniężnych ani 

sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony 

środowiska. 

 

ASPEKT: TRANSPORT 

 

EN29 – znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i innych dóbr 

oraz materiałów, z których korzysta organizacja w swej działalności oraz transport 

pracowników. 

 

Rodzaj paliwa 
Jednostka 

miary 

Waga w roku 

2010 

Zużycie benzyny Mg 340,332 
 

Zużycie oleju napędowego Mg 383,128 

     Tabela 8: Wpływ na środowisko wywierany przez transport 
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ASPEKT: OGÓLNY 

 

EN30 – Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu. 

 

Rodzaj wydatku / inwestycji 
Jednostka 

miary 

Waga w roku 

2010 

Inwestycje i modernizacje związane z 

uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej 

zł 
1 660 857  

Inwestycje, modernizacje i remonty prośrodowiskowe 

związane z wymianą kotłów  i instalacji  c.o. 

zł 
372 498 

Modernizacje i remonty prośrodowiskowe związane z 

modernizacją elewacji i wymianą okien 

zł 
313 195 

Koszt utrzymania ZSZ zł 7 450 

Koszt oprogramowania Atmoterm zł 8 272 

Koszt decyzji i pozwoleń zł 9 560 

Monitoring środowiska (analizy ścieków) zł 56 432 

Koszt serwisu separatorów zł 18 500 

Koszt utylizacji i składowania odpadów zł 15 795 

Tabela 9: Łączne wydatki na inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska 
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Wskaźniki społeczne 

 

ASPEKT: ZATRUDNIENIE 

 

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

i regionu 

 

Liczba zatrudnionych Dane na 01. 01. 2010 Dane na 01. 01. 2011 

Zatrudnienie ogółem w GSG, w tym: 2 613 2 619 

- województwo śląskie   2256  2 269 

- województwo opolskie 357 350 

Tabela 10: Zatrudnienie według regionów 

 

Liczba zatrudnionych Dane na 01. 01. 2010 Dane na 01. 01. 2011 

Zatrudnienie ogółem w GSG, w tym: 2 613 2 619 

- zatrudnieni na pełny etat 2 613 2 618 

- zatrudnieni w niepełnym wymiarze 0 1 

Tabela 11: Typ zatrudnienia 

 

Liczba zatrudnionych Dane na  

01. 01. 2010 

Dane na  

01. 01. 2011 

Zatrudnienie ogółem w GSG, w tym: 2 613 2 619 

- umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

2 522 2 552 

- umowa o pracę na czas określony 88 67 

- umowa zlecenie 0 0 

- umowa o dzieło 0 0 

- staż 0 0 

- inne (umowa o zastępstwo, umowa 

na czas wykonania określonej pracy) 

3 0 

Tabela 12: Zatrudnienie według umowy o pracę 
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LA2 – Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grup wiekowych, 

płci i regionu    

 

 Dane za rok 2010 

Liczba zwolnień 73 

- według płci • kobiety        – 7 

• mężczyźni   – 66  

- według wieku • poniżej 30 lat       – 0 

• wiek 30 - 50 lat    – 22 

• ponad 50 lat         – 51 

- według regionów • województwo śląskie    – 57 

• województwo opolskie  – 16 

Wskaźnik fluktuacji według 

grup wiekowych  

• poniżej 30 lat       – 0 

• wiek 30 - 50 lat    – 1,48% 

• ponad 50 lat         – 5,37% 

Wskaźnik fluktuacji według 

płci 

• kobiety        – 1,49% 

• mężczyźni   – 3,07% 

Wskaźnik fluktuacji według 

regionów 

• województwo śląskie    – 2,51% 

• województwo opolskie  – 4,57% 

          Tabela 13: Łączna liczba odejść oraz wskaźniki fluktuacji, dane za 2010 rok 

 

LA3 – Świadczenia dodatkowe zapewnione pracownikom pełnoetatowym, które nie są 

dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin według 

głównych jednostek organizacyjnych 

Pracownicy Górnośląskiej Spółki Gazownictwa zatrudnieni na czas nieokreślony, bez 

względu na wymiar etatu objęci są pracowniczym programem emerytalnym oraz dodatkową 

opieką medyczną. Pracownikom przysługują także inne świadczenia pracownicze 

wykraczające poza Kodeks Pracy.  

Program emerytalny umożliwia pracownikom dodatkowe, zorganizowane oszczędzanie na 

uzupełnienie przyszłej emerytury z ZUS i II filara. Przystąpienie do pracowniczego programu 

emerytalnego jest dobrowolne, a osobami uprawnionymi do uczestnictwa w nim są wszyscy 

pracownicy zatrudnieni w spółce co najmniej przez 12 miesięcy. 

Dodatkowa opieka medyczna to program kompleksowej opieki zdrowotnej dla pracowników 

spółki świadczonej w formie abonamentu medycznego. Podstawowy pakiet medyczny 
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opłacany przez pracodawcę obejmuje świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej oraz dodatkowej opieki medycznej. Pracownikom objętym opieką medyczną w 

ramach pakietu podstawowego udostępniono również możliwość skorzystania z 

rozszerzonego zakresu usług oraz przystąpienie do programu członków najbliższej rodziny 

pracownika na preferencyjnych warunkach. Dodatkową opieką medyczną objęci są 

pracownicy, z którymi zawarto umowę na czas nieokreślony. Przystąpienie do programu jest 

dobrowolne. Według stanu na dzień 31.12.2010 r. w programie uczestniczyło  2.183 

pracowników, co stanowi 83 % zatrudnionych na dzień  31.12.2010 r.  

Pozostałe świadczenia pracownicze wynikające z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a 

wykraczające poza wymagania Kodeksu Pracy to nagrody jubileuszowe, odprawa 

emerytalno-rentowa i pośmiertna, wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy dla 

pracowników, wczasy profilaktyczno-lecznicze oraz urlop zdrowotny. Przysługują one 

pracownikom niezależnie od rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Zasadniczym kryterium 

przyznawania świadczeń jest staż pracy w spółce oraz spełnienie innych określonych 

Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy kryteriów w zależności od rodzaju świadczenia. 

 

LA4 – Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi  

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

Układem Zbiorowym Pracy. 

 

LA5 – Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych, 

wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych  

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy nie zawiera postanowień o minimalnym okresie, z jakim 

należy informować pracowników lub ich reprezentację o zamiarze wprowadzenia  istotnych 

zmian operacyjnych mających znaczący wpływ na funkcjonowanie pracownika w środowisku 

pracy. W spółce stosowane są różne okresy wyprzedzającego informowania w zależności od 

rodzaju spraw i wymaganych terminów podjęcia decyzji. Dla spraw wynikających ze 

stosunku pracy jest to okres przewidziany w Kodeksie Pracy, dla spraw pracowniczych 

wymagających uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi okres przewidziany 

w Kodeksie Pracy lub w Ustawie o związkach zawodowych. W okolicznościach 

wymagających podjęcia natychmiastowej decyzji okres wyprzedzający wynosi przynajmniej  

3 dni. Minimalny okres, z jakim przedstawiciele pracowników informowani są o zamiarze 

wprowadzenia zmian operacyjnych o szczególnej wadze i znaczeniu wynosi 4 tygodnie.  

Planowane wdrożenie zmian jest zawsze poprzedzone stosownymi konsultacjami, 

negocjacjami  i uzgodnieniami z reprezentantami pracowników w ramach bieżącej 

współpracy Zarządu Spółki z zakładowymi organizacjami związkowymi. Współpraca  
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koncentruje się na dwóch obszarach zagadnień: spraw pracowniczych oraz  spraw 

związanych z realizacją celów operacyjnych i strategicznych. Sprawy pracownicze dotyczą  

m.in. systemu motywacyjnego, polityki płacowej, polityki zatrudnienia, kierunków 

wydatkowania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz tworzenia 

wewnętrznych regulaminów. Pozostałe sprawy obejmują m.in.: przekształcenia 

organizacyjne i zmiany w strukturze organizacyjnej, projekty wdrożeniowe, podejmowane 

przedsięwzięcia. W wyniku przeprowadzanych konsultacji i uzgodnień, w większości 

przypadków, z partnerem społecznym zawierane są również stosowne porozumienia, 

przyjmowane przez strony do realizacji. 

 

ASPEKT: BEZPIECZE ŃSTWO I HIGIENA PRACY 

 

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. 

W formalnych komisjach ds. bezpieczeństwa i higieny pracy uczestniczy 0,5% wszystkich 

zatrudnionych pracowników w Spółce. 

 

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 0,0 0,28 0,88 0,7 

Wskaźnik chorób 

zawodowych 
0,0 0,0 0,04 0,02 

Wskaźnik dni straconych 0,0 12,7 30,4 24,8 

Wskaźnik nieobecności w 

pracy 
8 752 862 9 719 8 427 

Wskaźnik wypadków 

śmiertelnych 
0,0 0,0 0,0 0,0 

    Tabela 14: Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz 
     liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów 
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LA9 – Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach 

zawartych ze związkami zawodowymi.  

Wszystkie działania mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy są wydawane 

w formie wewnętrznych aktów prawnych i pism. Podlegają one  konsultacjom i ustaleniom z 

przedstawicielami związków zawodowych. 

 

ASPEKT: EDUKACJA I SZKOLENIA 

 

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

struktury zatrudnienia  

Górnośląska Spółka Gazownictwa wysyła swoich pracowników na różnego rodzaju szkolenia 

w celu podnoszenia kwalifikacji, bezpieczeństwa i doskonalenia umiejętności.  

W roku 2010 średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na jednego pracownika w 

poszczególnych grupach pracowniczych przedstawiła się następująco: 

 

Struktura zatrudnienia 

Liczba godzin 

szkoleniowych / 

pracownika 

Zarząd, Prokurent                     174 

Kierownictwo wyższego 

szczebla 

                          

113,6 

Kierownictwo średniego 

szczebla 
63,21 

Pracownicy dozoru 

technicznego  
27,48 

Specjaliści 84 

Pracownicy techniczni 38,79 

Pracownicy administracyjno 

- ekonomiczni 
16,78 

Pracownicy produkcyjni 
                      

28,25 

          Tabela 15: średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika  
          według struktury zatrudnienia 
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LA11 – Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które 

wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę.  

W Górnośląskiej Spółce Gazownictwa prowadzona jest celowa i systematyczna polityka 

szkoleniowa wspierająca kluczowe procesy biznesowe i umożliwiająca pracownikom 

realizację ich oczekiwań w zakresie rozwoju zawodowego. Spółka aktywnie wspiera 

podnoszenie kwalifikacji pracowników. Corocznie, na podstawie zgłaszanych potrzeb 

szkoleniowych, tworzony jest plan szkoleń, w oparciu o który realizowane jest dokształcanie 

pracowników  w ramach ustalonego budżetu szkoleniowego. GSG w pełni finansuje 

kształcenie pracowników na szkoleniach, kursach, warsztatach, studiach wyższych i 

podyplomowych. Zgodnie z wewnętrznym regulaminem kształcenia spółka udziela 

zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas dojazdu i  

uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych oraz płatnych urlopów, w zależności od formy 

podnoszenia kwalifikacji. Pracownicy kształcący się poza miejscem pracy i zamieszkania 

otrzymują zwrot dodatkowych kosztów na zasadach obowiązujących przy rozliczaniu 

delegacji służbowych.  

Spółka nie prowadzi programów wspierania osób przechodzących na emeryturę. Obecnie 

pracownicy posiadający uprawnienia emerytalne sami decydują o terminie rozwiązania 

umowy o pracę i przejścia na emeryturę. Spółka nie stosuje wobec nich żadnego przymusu 

w tej kwestii. Zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pozwalają pracownikom 

deklarującym przejście na emeryturę, na rok przed planowanym odejściem, na 

podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego do 5%. Pracownicy przechodzący na emeryturę 

otrzymują także odprawy emerytalne, korzystniejsze niż wynikające z obowiązujących 

przepisów. Ich indywidualna wysokość uzależniona jest od stażu pracy w spółce, zgodnie z 

zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 

 

LA12 – Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom 

rozwoju kariery zawodowej.  

W Górnośląskiej Spółce Gazownictwa funkcjonuje system ocen okresowych oparty na 

modelu kompetencji. Umożliwia to zastosowanie jednolitych kryteriów do rzetelnej i 

sprawiedliwej oceny wszystkich pracowników. System ocen wykorzystujący model 

kompetencji jest narzędziem wspomagającym proces przygotowania pracowników do 

bieżących i przyszłych zadań spółki, rozwija pożądane dla firmy zachowania, zwiększa jej 

wartość poprzez wzrost wartości kapitału ludzkiego i podnoszenie poziomu satysfakcji 

pracowników. 

Ocenie okresowej poddawani są wszyscy pracownicy z wyłączeniem członków Zarządu i 

Prokurenta. 
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Wskaźniki w zakresie respektowania praw człowieka 

 

ASPEKT: PROCEDURY ODNOŚNIE ZAMÓWIEŃ I INWESTYCJI 

 

HR3 – działania zidentyfikowane jako mogące stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody 

zrzeszania się i prawa sporów zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa  

Górnośląska Spółka Gazownictwa nie prowadziła zorganizowanych szkoleń z zakresu 

przestrzegania praw człowieka. Jednakże spółka przestrzega ogólnie obowiązujących i 

wewnętrznych przepisów przeciwdziałających dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu i 

nierównemu traktowaniu, gwarantując przestrzeganie równości szans oraz poszanowania 

godności osobistej pracowników. Ponadto pracownicy firmy, pod rygorem kar porządkowych 

i dyscyplinarnych przewidzianych przepisami prawa pracy, są zobligowani do przestrzegania 

obowiązującego w spółce Kodeksu Etyki Zawodowej. Kodeks nakłada na pracowników 

obowiązek przestrzegania dobrych obyczajów, poszanowania godności osobistej 

współpracowników, kształtowania stosunków pracowniczych na zasadach partnerstwa, 

zrozumienia, życzliwości i wspierania więzi koleżeńskich. Postanowienia  Kodeksu wskazują 

także, iż pracownicy winni ujawniać i piętnować wszelkie przejawy dyskryminacji. Każdy 

pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z Kodeksem Etyki oraz przepisami z zakresu 

równouprawnienia i zapobiegania dyskryminacji w miejscu pracy, co potwierdza 

własnoręcznym  podpisem na stosownym oświadczeniu. 

 

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 respektuje zasadę wolności stowarzyszania się. W 

raportowanym okresie, to jest od sierpnia 2010 roku do lipca roku 2011 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 9 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 oraz 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. wyrzeka się praktyk służących zatrudnianiu dzieci, 

stosowaniu pracy przymusowej czy obowiązkowej. Jednocześnie w okresie od sierpnia 2010 

roku do lipca roku 2011, za który sporządzany jest niniejszy Raport 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, w związku z czym nie było konieczności 

podejmowania jakichkolwiek środków mających na celu eliminację takich przypadków. 
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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 jako operator systemu dystrybucji gazu ziemnego ma 

trwały pozytywny wpływ na społeczności lokalne. Budując sieć gazową doprowadza do 

zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Po zbudowaniu sieci Górnośląska Spółka 

Gazownictwa nie wycofuje się, lecz pozostaje jako operator dbający o bezpieczne 

i nieprzerwane dostawy gazu. 

 

Górnośląska Spółka Gazownictwa prowadzi szereg działań skierowanych na społeczeństwo. 

Są to głównie działania związane z działalnością sponsoringową.  

W raportowanym okresie, tj. od sierpnia 2010 do lipca 2011 roku Spółka, na podstawie 

umów przewidujących świadczenie wzajemne, wsparła różne inicjatywy z zakresu ochrony 

życia i zdrowia, kultury i sztuki, nauki i edukacji oraz wydarzeń branżowych. 

 

W zakresie ochrony życia i zdrowia GSG wsparła:  

• statutowe zadania Fundacji i działalność Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca 

w Zabrzu,  

• zakup kardiomonitora na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  

• rehabilitację i terapię zajęciową prowadzoną w Ośrodku Rehabilitacyjno-

Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej p.w. Św. Rafała Archanioła w 

Rusinowicach  

• zakup komory laminarnej ALPINA BIO 130 CYTO przeznaczonej do pracy z 

cytostatykami dla potrzeb NZOZ Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. 

Michałowskiego w Katowicach, 

• budowę urządzenia automatyzującego proces opracowywania autologicznych 

bioprotez zastawek serca w projekcie pn. „Nowa generacja bioprotezy zastawki serca 

z wykorzystaniem komórek biorcy (tzw. zastawka autologiczna)” prowadzonym przez 

Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu,  
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W dziedzinie kultury i sztuki GSG wsparła:  

• Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski poprzez sponsorowanie X 

Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Malarskiego „Paczków 2010”, 

• Fundację „Andrzej” na rzecz Parafii św. Andrzeja w Zabrzu finansowaniem koncertów 

letnich organizowanych przy kościele, 

• remont elewacji rzymskokatolickiego kościoła Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha 

w Opolu, 

• Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie współfinansowaniem wydarzenia pn. 

wojewódzka inauguracja obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Paczkowie,  

 

W dziedzinie nauki i edukacji GSG wsparła:  

• Fundację Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego poprzez 

fundowanie 3 stypendiów naukowych w semestrze letnim roku akademickiego 

2009/2010 oraz 3 stypendiów naukowych w semestrze zimowym roku akademickiego 

2010/2011 

• Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej poprzez sponsorowanie XXIII 

edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Cantate Deo 2010”,  

• Firmę Wydawniczo-Promocyjną PROMUS poprzez sponsorowanie festynu 

rodzinnego pn. „Razem bezpieczniej – Bezpieczny mieszkaniec”, który był 

elementem kontynuowanej akcji „Bezpieczny Mieszkaniec”, 

• wypoczynek dla dzieci z rodzin polskich zamieszkałych na Ukrainie organizowany w 

roku 2010 przez Rzymskokatolicką Parafię św. Mikołaja w Kozłowie,  

• Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu poprzez zakup tablicy 

interaktywnej z wyposażeniem na potrzeby Centrum,  

• Politechnikę Śląską, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Maszyn i 

Urządzeń Energetycznych w Gliwicach poprzez dofinansowanie zakupu zespołu 

pompowego do zasilania stanowisk pomiarowych w wodę, znajdujących się w  

Laboratorium Mechaniki Płynów, 

 

W dziedzinie ekologia i ochrona środowiska GSG wsparła:   

• Muzeum Górnictwa Węglowego poprzez sponsorowanie Tygodnia Ziemi 

 

W obszarze działań społecznych GSG wsparła:   

• Polski Czerwony Krzyż poprzez sponsorowanie koncertu charytatywnego „Polski 

Czerwony Krzyż – przyjacielem potrzebujących”, 
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• Polski Komitet Pomocy Społecznej poprzez sponsorowanie koncertu charytatywnego 

„Nie jesteś sam – pomóż potrzebującym”, 

 

W obszarze wydarzenia branżowe GSG wsparła: 
• Izbę Gospodarczą Gazownictwa poprzez sponsorowanie II Kongresu Polskiego 

Przemysłu Gazowniczego, 

• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 

poprzez sponsorowanie V Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników „Przemysł 

naftowy i gazowniczy strategicznym elementem programu rozwoju gospodarczego 

Polski do 2030 roku”, 

• Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Katowice poprzez 

sponsorowanie III Krajowej Konferencji Technicznej „Inżynieria Sanitarna w 

Budownictwie”. 

• Stowarzyszenie PRO MEMORIA z Sanoka poprzez finansowe wsparcie renowacji 

mauzoleum Władysława Długosza. 
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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 1 

 2. PROFIL ORGANIZACYJNY  

2.1 Nazwa organizacji 3 

2.2 Główne marki/ produkty i usługi 3 

2.3 Struktura operacyjna organizacji 3 

2.4 Lokalizacja siedziby głównej 3 

2.5 Obszar działania 4 

2.6 Forma własności i struktura prawna 4 

2.7 Obsługiwane rynki 4 

2.8 Skala działalności GSG 4 

2.9 Zmiany w raportowanym okresie 5 

2.10 Nagrody otrzymane w raportowanym okresie 5 

 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  

 Aspekt: Wyniki ekonomiczne  

EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona 12 

EC3 

Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z 

programów o zdefiniowanych świadczeniach 12 

 Aspekt: Obecno ść na rynku  

EC5 

Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w 

stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych 13 

EC7 Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnego 13 
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oraz procent wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku 

lokalnego w głównych lokalizacjach organizacji. 

 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 14 

 Wskaźniki środowiskowe  

 Aspekt: Energia  

EN3 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł 15 

 Aspekt: Woda   

EN8 Łączny pobór wody według źródła 15 

 Aspekt: Emisje, ścieki, odpady  

EN16 

Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych 

według wagi 16 

EN18 

Inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i 

uzyskane efekty. 16 

EN20 

Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków 

emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi.  17 

EN21 

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca 

przeznaczenia 17 

EN22 

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody 

postępowania z odpadem 18 

 Aspekt: Produkty i usługi  

EN26 

Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na 

środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu 18 

 Aspekt: Zgodno ść z regulacjami  

EN28 

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych 

za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony 

środowiska 19 

 Aspekt: Transport  

EN29 

Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport 

produktów i innych dóbr oraz materiałów, z których korzysta 

organizacja w swej działalności oraz transport pracowników. 19 

 Aspekt: Ogólny  
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EN30 

Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska 

według typu. 20 

 Wskaźniki społeczne  

 Aspekt: Zatrudnienie  

LA1 

Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju 

umowy o pracę i regionu 21 

LA2 Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników 22 

LA3 

Świadczenia dodatkowe zapewnione pracownikom pełnoetatowym, 

które nie SA dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących 

w niepełnym wymiarze godzin 22 

LA4 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi 23 

 Aspekt: Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

LA5 

Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych 

zmianach operacyjnych, wraz ze wskazaniem, czy okresy te są 

określone w umowach zbiorowych 23 

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. 24 

LA7 

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz 

nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych 

związanych z pracą według regionów 24 

LA9 

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w 

formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi.  25 

 Aspekt: Edukacja i szkolenia  

LA10 

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na 

pracownika według struktury zatrudnienia 25 

LA11 

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia 

ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników 

oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę.  26 

LA12 

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości 

pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej.  26 

 Wskaźniki w zakresie respektowania praw człowieka  

 Aspekt: Procedury odno śnie zamówie ń i inwestycji  
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HR3 

Działania zidentyfikowane jako mogące stwarzać zagrożenie dla 

prawa do swobody zrzeszania się i prawa sporów zbiorowych oraz 

inicjatywy wspierające te prawa  27 

 

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 27 

 Aspekt: Praca dzieci  

HR6 

Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko 

wykorzystywania pracy dzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji 

takich przypadków 28 

 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 28 

 Wskaźniki wpływu na społecze ństwo  

 Aspekt: Społeczno ść lokalna  

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, 

prowadzenia i zakończenia działalności. 29 

 6. INDEKS TREŚCI GRI – SPIS TREŚCI 32 

 7. SPIS TABEL PREZENTOWANYCH W RAPORCIE  36 
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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 15 

Tabela 4 Łączny pobór wody według źródła 15 

Tabela 5 Emisja związków emitowanych do powietrza według związku i wagi  17 

Tabela 6 Całkowita objętość ścieków 17 

Tabela 7 Całkowita waga odpadów 18 

Tabela 8 Wpływ na środowisko wywierany przez transport 19 

Tabela 9 Łączne wydatki na inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska 20 

Tabela 10 Zatrudnienie według regionów 21 

Tabela 11 Typ zatrudnienia 21 

Tabela 12 Zatrudnienie według umowy o pracę 21 

Tabela 13 Łączna liczba odejść oraz wskaźniki fluktuacji, dane za 2010 rok 22 

Tabela 14 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz 

nieobecności w pracy oraz  liczba wypadków śmiertelnych 

związanych z pracą według regionów 24 

Tabela 15 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na 

pracownika według struktury zatrudnienia 25 

 

 


