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KONCEPCJA I KLUCZOW E FUNKCJONALNOŚCI
RAPORTU

Wskaźniki GRI na
tej stronie:

102-45, 102-50, 102-51, 102-52, 102-4 8, 102-49,
102-45, 102-10, 101, 102-54 , 102-56

Kapitały:

Prezentujemy Państwu Raport Roczny Grupy ORLEN przygotowany w formule zintegrowanej. To już szósty
raport zintegrowany, który jest kluczowym i kompleksowym dokumentem prezentującym ﬁnansową oraz
pozaﬁnansową działalność Grupy ORLEN.
Raport Zintegrowany jest skierowany do wszystkich Interesariuszy Grupy ORLEN, w szczególności uczestników Rynku Kapitałowego, Klientów,
Podwykonawców, Dostawców, Społeczności Lokalnych, Pracowników.
GRI:

102-45

Raport Zintegrowany obejmuje dane dotyczące Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Grupa ORLEN”) oraz Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) za okres 2019 roku.
GRI:

102-50, 102-51, 102-52

Poprzedni Raport, za 2018 rok, został opublikowany w czerwcu 2019 roku. Raporty zintegrowane są publikowane w cyklu rocznym i podlegają
ciągłej ewolucji z uwagi na zmiany zachodzące w Grupie ORLEN, jak i w jej otoczeniu zewnętrznym.
GRI:

102-4 8, 102-49

Nie miały miejsca znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego Raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w
Raporcie. Zmianie uległ sposób prezentacji danych w ramach następujących wskaźników GRI:

102-8 „Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji” – korekcie uległy dane za 2018, co było
spowodowane zmianą metodologii przypisania poziomu wykształcenia w PKN ORLEN.
302-1 „Zużycie energii przez organizację” – korekcie uległy dane za 2018 rok w pozycji „Zużycie jednostek razem”, co było spowodowane
zmianą sposobu obliczenia.
GRI:

102-45

Niektóre aspekty działalności pozaﬁnansowej zostały przedstawione na przykładach wybranych, kluczowych pod względem zakresu
działalności spółek z Grupy ORLEN.
GRI:

102-10

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności i łańcucha dostaw

W trakcie 2019 roku nie wystąpiły istotne zmiany dotyczące struktury lub łańcucha wartości mające wpływ na zmianę modelu biznesowego.
Zmiany struktury Grupy są elementem realizacji strategii zakładającej koncentrację na działalności podstawowej i przeznaczanie uwolnionego
kapitału na rozwój Grupy w najbardziej perspektywicznych obszarach. W 2019 roku sﬁnalizowano m.in. proces wykupu akcji od akcjonariuszy
mniejszościowych ORLEN KolTrans S.A. i w efekcie PKN ORLEN S.A. objął 100% kapitału zakładowego w tej spółce. Dodatkowo zakupiono
udziały/akcje w spółkach ORLEN Usługi Finansowe sp. z o.o. oraz SIGMA BIS S.A. i w efekcie na 31 grudnia 2019 roku PKN ORLEN S.A. posiadał
odpowiednio 100% i 66% udział w liczbie głosów w tych spółkach.

Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem realizacji Strategii na lata 2019-2022 opublikowanej w dniu 20 grudnia 2018 roku. Wizja rozwoju
Koncernu w nowej strategii wpisuje się w globalne trendy między innymi w zakresie wykorzystania źródeł energii, rozwoju technologii oraz
procesów społecznych, które wpłyną na nowe zachowania i oczekiwania klientów. PKN ORLEN będzie koncentrował się na wzmacnianiu
pozycji rynkowej, orientacji na klienta, wykorzystaniu zintegrowanego łańcucha wartości, w tym wzrastającej roli petrochemii oraz ostrożnej
kontynuacji w segmencie wydobycia. Ważnym elementem strategii jest również nastawienie na innowacje tworzące wartość.
GRI:

101
4

Standardy i metodyka raportowania
Raport został przygotowany zgodnie z:

Art. 49b ust. 1 i art. 55 ust. 2b-e Ustawy o rachunkowości z

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, która

Finansowej (MSSF), obejmującymi Międzynarodowe

implementuje wytyczne Dyrektywy Parlamentu

Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje Stałego

Europejskiego i Rady 2014 /95/UE z dnia 22 października 2014

Komitetu ds. Interpretacji (SKI) i Komitetu ds. Interpretacji

roku w zakresie ujawniania informacji nieﬁnansowych i

Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF),

informacji dotyczących różnorodności. Wypełniając powyższy

które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską (UE).

obowiązek, w marcu 2020 roku zostało
opublikowane „Sprawozdanie na temat informacji
nieﬁnansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok”.

Układ i treść publikacji opierają się na strukturze i wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego rekomendowanych przez
International Integrated Reporting Council.
GRI:

102-54

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2019 został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania ekonomicznych,
środowiskowych i społecznych wpływów przedsiębiorstwa – GRI Standards 2016, wersja Core. Według tego standardu Grupa ORLEN raportuje
zagadnienia związane z ESG (ang. Environmental, Social, Governance).

Raport odnosi się również do Sustainalytics ESG Rating.

PKN ORLEN podejmuje działania, żeby w coraz większym zakresie spełniać wytyczne Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD) w zakresie ujawniania informacji na temat klimatu.

W publikacji zostały wyodrębnione i zaprezentowane działania ukierunkowane na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W sekcji „ESG” zostały zaprezentowane dobre praktyki realizowane przez Grupę ORLEN oraz kluczowe dane z zakresu ESG (ŚrodowiskoSpołeczeństwo-Ład Korporacyjny).

Przygotowanie treści niniejszego Raportu przebiegało w następujących etapach:

Potwierdzenie istotnych kwestii biznesowych i społecznej odpowiedzialności oraz ich wagi, adekwatnych dla Grupy ORLEN.
Potwierdzenie mapy Interesariuszy oraz istotnych aspektów raportowania.
Zebranie danych obrazujących realizację polityk, strategii oraz celów społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zasad należytej
staranności i zarządzania ryzykiem oraz ich prowadzenia w Grupie ORLEN.
Przygotowanie niniejszego Raportu Grupy ORLEN za 2019 rok, w oparciu o zebrane dane zgodnie z m.in. Ustawą o rachunkowości z 15
grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 61), GRI Standards 2016, wersja Core i wytycznymi w zakresie raportowania zintegrowanego
International Integrated Reporting Council. Raport Zintegrowany został przygotowany także na podstawie opublikowanych w marcu 2020
roku Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok 2019, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2019 oraz Sprawozdania nt. Informacji Nieﬁnansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok
2019.
Poddanie Raportu weryﬁkacji przez niezależnego audytora w oparciu o standard ISAE 3000.

Kluczowe funkcjonalności
Raport Zintegrowany jest publikowany wyłącznie w wersji online, zawiera liczne funkcjonalności i narzędzia ułatwiające użytkownikowi dostęp
do poszukiwanych treści, między innymi:

Interaktywne kluczowe wskaźniki efektywności prezentujące bieżące i historyczne dane.
Słownik pojęć ﬁnansowych i branżowych.
Tabelę wskaźników GRI, według których raportowana jest działalność pozaﬁnansowa.
W Centrum multimediów dostępne są wszystkie materiały multimedialne opublikowane w Raporcie.
W Centrum dokumentów można pobrać kluczowe publikacje odnoszące się do działalności Grupy ORLEN w 2019 roku.
Wybrane dane liczbowe są dostępne w Centrum tabel i wykresów oraz ORLEN w liczbach.
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Film instruktażowy prezentujący jak poruszać się po Raporcie dostępny jest w Pomoc.

Raport również zawiera interaktywne infograﬁki, między innymi model biznesowy, schemat budowy wartości czy mapę rynków.

Raport można również wygenerować w postaci pliku pdf.

W celu przekazania opinii na temat Raportu użytkownicy mają możliwość wypełnienia interaktywnej ankiety.

Integracja
Sposób zdeﬁniowania najważniejszych obszarów zgodnych z ideą integracji znajduje odzwierciedlenie już na poziomie struktury Raportu:

Nasz Raport
Opis koncepcji, metodologii i kluczowych funkcjonalności.
Grupa ORLEN
Czym się zajmuje organizacja, osiągnięcia w poszczególnych obszarach działalności, tj. segmentach operacyjnych.
Nasze Otoczenie
Uwarunkowania m.in. makroekonomiczne, rynkowe i regulacyjne w jakich funkcjonuje Grupa ORLEN.
Zasady Zarządzania
Zasady ładu korporacyjnego, powiązania pomiędzy jednostkami korporacyjnymi oraz główne założenia dotyczące zarządzania Grupą
ORLEN.
Nasza Strategia
Filary, realizacja strategii oraz kierunki rozwoju.
Nasza Odpowiedzialność
Strategia CSR i jej realizacja, w szczególności aspekty społeczne, pracownicze, obszary poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania
korupcji i łapownictwu.
Środowisko i Klimat
Zagadnienia środowiskowe, m.in. woda, ścieki, emisje do powietrza, odpady.
Ryzyka i Szanse
System zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz szanse i wyzwania, przed którymi stoi Grupa ORLEN.
W yniki Finansowe
Prezentacja, w jakim stopniu osiągnęliśmy nasze cele strategiczne.
Outlook 2020+
Perspektywy długoterminowe.

Sieć połączeń
Strony wewnętrzne w Raporcie to nie tylko statyczna prezentacja treści. Każda podstrona jest powiązana z:

Kapitałami – treści mogą zostać zdeﬁniowane przez kapitały: produkcyjny, intelektualny, naturalny, społeczny, ludzki i ﬁnansowy. Ułatwia
to odszukanie informacji o kapitałach, które często przenikając się ze sobą, przyczyniają się do budowy wartości ﬁrmy w różnych
obszarach.
Wskaźnikami GRI Standards – Dane pozaﬁnansowe zamieszczone w Raporcie zostały zaprezentowane zgodnie z międzynarodowymi
wytycznymi Global Reporting Initiative Standards, wersja Core. W ramach każdej strony wewnętrznej znajduje się informacja o wskaźniku
GRI wraz z kilkoma dodatkowymi narzędziami, takimi jak wyszukiwarka GRI, czy tabela GRI.
Sekcjami powiązanymi – Każda strona Raportu jest powiązana z dwiema o podobnej lub uzupełniającej tematyce.
GRI:

102-56

Weryﬁkacja i akceptacja Raportu
Polityką organizacji jest poddawanie Raportu Zintegrowanego weryﬁkacji niezależnych organizacji. Audytor przeprowadza niezależną ocenę
wskaźników proﬁlowych i szczegółowych opracowanych zgodnie ze standardem GRI Standards. Audytorem Raportu Zintegrowanego Grupy
ORLEN za rok 2019 było Bureau Veritas Polska.

Opinia audytora
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POBIERZ PDF
Zarząd PKN ORLEN potwierdza, że Raport Zintegrowany Grupy ORLEN za 2019 rok zawiera kompleksowy opis działalności ﬁnansowej i
pozaﬁnansowej Grupy ORLEN oraz wiarygodność, prawidłowość i rzetelność opublikowanych w nim informacji.
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MATRYCA ISTOTNOŚCI

Wskaźniki GRI na tej
stronie:

GRI:

101, 102-4 6, 102-47, 102-49, 102-4 4 ,
103-1

Kapitały:

101, 102-4 6, 102-47

W proces doboru istotnych aspektów raportowania przez Grupę ORLEN angażujemy zewnętrznych i wewnętrznych Interesariuszy.

Na proces deﬁniowania istotnych aspektów raportowania w Grupie ORLEN złożyły się następujące działania:

Identyﬁkacji

Przedstawiciele Grupy ORLEN i jej otoczenia w grudniu 2017 roku uczestniczyli w spotkaniu (Panel Interesariuszy) zrealizowanym w formule
wyznaczonej przez międzynarodowy standard AA1000SES, opisujący zasady dotyczące zarządzania relacjami z Interesariuszami. Przedmiotem
konsultacji były priorytetowe kierunki zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu, a także sformułowanie oczekiwań informacyjnych o
działaniach ﬁrmy i ich wpływie społeczno-gospodarczym wraz z określeniem ich znaczenia. W panelu uczestniczyli przedstawiciele organizacji
branżowych i instytucji, środowiska akademickiego, partnerów społecznych, dostawców i klientów.

Priorytetyzacji

W celu aktualizacji i selekcji istotnych aspektów raportowania Grupy ORLEN na przełomie 2019 i 2020 roku odbyły się konsultacje z kluczowymi
obszarami raportującymi w Grupie ORLEN.

Walidacji

Wypełnienie ankiet przez Interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. Ankieta obejmowała m.in. ekonomiczne, społeczne, środowiskowe
aspekty raportowania. Interesariusze wskazali znaczenie każdego aspektu – „niskie”, „średnie” i „wysokie”.

Efektem prac było przygotowanie ostatecznego kształtu listy istotnych aspektów raportowania Grupy ORLEN wraz z określeniem ich znaczenia
dla Grupy ORLEN oraz jej otoczenia.

Zidentyﬁkowane przez Interesariuszy zewnętrznych i
wewnętrznych istotne aspekty raportowania
GRI:

102-49

W efekcie analiz oraz konsultacji z Interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi na liście aspektów zostały wprowadzone następujące
zmiany:

w zakresie aspektów ekonomicznych: zostały uwzględnione nowe aspekty – „Fuzje i przejęcia”, „Niskoemisyjność”, „ESG – środowisko,
społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny”;
w zakresie aspektów społecznych: został stworzony aspekt „Odpowiedzialność społeczna”, który obejmuje funkcjonujące dotychczas
oddzielnie aspekty – „Uczestnictwo w życiu społecznym oraz wpływ na otoczenie lokalne” i „Odpowiedzialność wobec kluczowych
interesariuszy”
w zakresie aspektów środowiskowych: aspekt „Oddziaływanie na środowisko” przyjął brzmienie „Oddziaływanie na środowisko/klimat”
GRI:

102-4 4, 103-1
8

Efektem prac było przygotowanie ostatecznego kształtu listy istotnych aspektów raportowania Grupy ORLEN wraz z określeniem ich znaczenia
dla Grupy ORLEN oraz jej otoczenia (tj. niskie, średnie i wysokie), która została przedstawiona na schemacie poniżej.
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TABELA GRI

Wskaźniki GRI na tej stronie:

GRI:

102-55

102-55

Numer
Standardu GRI

Tytuł standardu

Numer
Wskaźnika

GRI 101

Nazwa wskaźnika

Miejsce w raporcie

Założenia i podstawy raportowania

Matryca istotności
Koncepcja i kluczowe funkcjonalności
raportu

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-1

Nazwa organizacji

O Grupie ORLEN

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-2

Opis działalności organizacji, główne marki,
produkty i/lub usługi

Nasze produkty, usługi i marki
Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-3

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

Struktura Grupy ORLEN

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-4

Lokalizacja działalności operacyjnej – w tym
liczba krajów, w których działa organizacja
wraz z nazwami tych krajów, gdzie
zlokalizowane są główne operacje
organizacji lub które są szczególnie ważne w

Struktura Grupy ORLEN

związku z tematami dotyczącymi
zrównoważonego rozwoju omówionymi w
raporcie

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-5

Forma własności i struktura prawna
organizacji

Akcjonariat i akcje
Struktura Grupy ORLEN

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-6

Obsługiwane rynki

Struktura Grupy ORLEN

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-7

Skala działalności

O Grupie ORLEN

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-8

Dane dotyczące pracowników oraz innych
osób świadczących pracę na rzecz
organizacji

Odpowiedzialny pracodawca

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-9

Opis łańcucha dostaw

Odpowiedzialność wobec dostawców

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-10

Znaczące zmiany w raportowanym okresie
dotyczące rozmiaru, struktury, formy
własności lub łańcucha wartości

Koncepcja i kluczowe funkcjonalności
raportu

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-11

Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja
stosuje zasadę ostrożności

Zintegrowany system zarządzania

Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne
GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-12

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-13

deklaracje, zasady i inne inicjatywy
zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez
organizację
Członkostwo w stowarzyszeniach i
organizacjach

Strategia CSR

Organizacje i stowarzyszenia
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Numer
Standardu GRI

Tytuł standardu

Numer
Wskaźnika

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-14

Oświadczenie kierownictwa najwyższego
szczebla

List Prezesa Zarządu

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-15

Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

Zarządzanie ryzykiem
Szanse

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-16

Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i
normy zachowań

Wartości i zasady postępowania

Poszanowanie praw człowieka

Nazwa wskaźnika

Miejsce w raporcie

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-17

Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy
umożliwiające uzyskanie porady dot.
zachowań w kwestiach etycznych i
prawnych oraz spraw związanych z
integralnością organizacji

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-18

Struktura nadzorcza organizacji wraz z
komisjami podlegającymi pod najwyższy
organ

Organy zarządzające i nadzorujące

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-22

Liczba i płeć członków najwyższego organu
nadzorczego/zarządczego oraz jego
komitetów

Organy zarządzające i nadzorujące

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-35

Polityki dotyczące wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-40

Lista grup Interesariuszy angażowanych
przez organizację raportującą

Nasi Interesariusze

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-41

Pracownicy objęci umowami zbiorowymi

Odpowiedzialny pracodawca

102-42

Podstawy identyﬁkowania i selekcji
Interesariuszy angażowanych przez
organizację

Nasi Interesariusze

Nasi Interesariusze
Zasady ładu korporacyjnego
Odpowiedzialność wobec klientów

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-43

Podejście do angażowania Interesariuszy
włączając częstotliwość angażowania
według typu i grupy Interesariuszy

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-44

Kluczowe tematy i problemy poruszane
przez Interesariuszy oraz odpowiedź ze
strony

Odpowiedzialność wobec klientów
Matryca istotności

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-45

Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych
ujmowanych w skonsolidowanym
sprawozdaniu ﬁnansowym

Struktura Grupy ORLEN
Koncepcja i kluczowe funkcjonalności
raportu

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-46

Proces deﬁniowania treści raportu oraz
granic aspektów

Matryca istotności

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-47

Zidentyﬁkowane istotne tematy

Matryca istotności

102-48

Wyjaśnienia dotyczące efektów
jakichkolwiek korekt informacji zawartych w
poprzednich raportach z podaniem
powodów ich wprowadzenia oraz ich
wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana
roku/okresu bazowego, charakteru
działalności, metod pomiaru)

Koncepcja i kluczowe funkcjonalności
raportu

Matryca istotności
Koncepcja i kluczowe funkcjonalności
raportu

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-49

Zmiany w raportowaniu (znaczące zmiany
względem poprzednich okresów objętych
raportem dotyczące istotnych tematów i
granic aspektów)

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-50

Okres raportowania

Koncepcja i kluczowe funkcjonalności
raportu

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-51

Data publikacji ostatniego raportu (jeśli
został opublikowany)

Koncepcja i kluczowe funkcjonalności
raportu

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-52

Cykl raportowania

Koncepcja i kluczowe funkcjonalności
raportu

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-53

Osoba kontaktowa

Kontakt
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Numer
Standardu GRI

GRI 102

Tytuł standardu

Ogólne ujawnienia 2016

Numer
Wskaźnika

102-54

Nazwa wskaźnika

Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie
ze Standardem GRI w opcji Core lub
Comprehensive

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-55

GRI 102

Ogólne ujawnienia 2016

102-56

Miejsce w raporcie

Koncepcja i kluczowe funkcjonalności
raportu

Indeks GRI

Tabela GRI

Polityka i obecna praktyka w zakresie

Koncepcja i kluczowe funkcjonalności

zewnętrznej weryﬁkacji raportu

raportu
Matryca istotności
Badania i rozwój technologiczny
Segment Detal

GRI 103

GRI 103

GRI 103

Podejście do zarządzania
2016

Podejście do zarządzania
2016

Podejście do zarządzania
2016

103-1

103-2

103-3

Wyjaśnienie tematów zidentyﬁkowanych
jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń

Segment Wydobycie
Segment Downstream
Funkcje korporacyjne
Otoczenie regulacyjne
Zasady ładu korporacyjnego
Strategia Grupy ORLEN
Poszanowanie praw człowieka
Odpowiedzialny pracodawca
Bezpieczeństwo pracowników i
podwykonawców
Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu
Odpowiedzialność wobec klientów
Odpowiedzialność za środowisko i klimat
Nakłady inwestycyjne związane z ochroną
środowiska
Działalność Ekologiczna i Bioróżnorodność
Zarządzanie ryzykiem
Szanse
Komentarz Zarządu do wyników
ﬁnansowych za 2019 rok

Podejście do zarządzania i jego elementy

Badania i rozwój technologiczny
Segment Detal
Segment Wydobycie
Segment Downstream
Funkcje korporacyjne
Otoczenie regulacyjne
Zasady ładu korporacyjnego
Strategia Grupy ORLEN
Poszanowanie praw człowieka
Odpowiedzialny pracodawca
Bezpieczeństwo pracowników i
podwykonawców
Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu
Odpowiedzialność wobec klientów
Odpowiedzialność za środowisko i klimat
Nakłady inwestycyjne związane z ochroną
środowiska
Działalność Ekologiczna i Bioróżnorodność
Zarządzanie ryzykiem
Szanse
Komentarz Zarządu do wyników
ﬁnansowych za 2019 rok

Ewaluacja podejścia do zarządzania

Zintegrowany system zarządzania
Poszanowanie praw człowieka
Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu
Segment Downstream
Odpowiedzialność wobec dostawców
List Prezesa Zarządu
Odpowiedzialność wobec klientów
Odpowiedzialny Pracodawca
Realizacja Strategii w 2019 roku
Badania i rozwój technologiczny
Bezpieczeństwo wobec pracowników i
podwykonawców
Otoczenie regulacyjne
Zarządzanie energią
ESG
Nasze zobowiązania
Zasady ładu korporacyjnego
Odpowiedzialność za środowisko i klimat
Działalność ekologiczna i bioróżnorodność
Otoczenie rynkowe
Outlook 2020+
Strona główna/Jak się rozwijamy
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Numer
Standardu GRI

Tytuł standardu

Numer
Wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Miejsce w raporcie

Bezpośrednia wartość ekonomiczna

GRI 201

Wyniki ekonomiczne 2016

201-1

wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem
przychodów, kosztów operacyjnych,
wynagrodzenia pracowników, dotacji i
innych inwestycji na rzecz społeczności,

ORLEN w Liczbach

niepodzielonych zysków oraz wypłat dla
właścicieli kapitału i Instytucji państwowych)

GRI 203

Pośredni wpływ
ekonomiczny 2016

203-1

Inwestycje infrastrukturalne oraz usługi
wspierające

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

GRI 203

Pośredni wpływ
ekonomiczny 2016

203-2

Zidentyﬁkowanie i opis znacznego
pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z
wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

GRI 204

Praktyki dotyczące
zamówień 2016

204-1

Udział wydatków na usługi/produkty
dostawców lokalnych w głównych
lokalizacjach organizacji

Odpowiedzialność wobec dostawców

Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

GRI 205

Przeciwdziałanie korupcji
2016

205-1

Procent i całkowita liczba jednostek
biznesowych poddanych analizie pod kątem
ryzyka związanego z korupcją oraz
zidentyﬁkowane ryzyka

GRI 205

Przeciwdziałanie korupcji
2016

205-2*

Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i
procedur antykorupcyjnych organizacji

Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

GRI 301

Materiały 2016

301-1

Wykorzystane materiały według wagi i
objętości

Surowce i procesy produkcyjne

GRI 302

Energia 2016

302-1*

Zużycie energii przez organizację z
uwzględnieniem rodzaju surowców

Zarządzanie energią

GRI 302

Energia 2016

302-4

Redukcja zużycia energii

Zarządzanie energią

GRI 303

Woda 2016

303-1

Łączny pobór wody na jednostkę produkcji
w podziale na źródła

Woda

GRI 303

Woda 2016

303-3

Procent i łączna objętość wody podlegającej
recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu

Woda

Działalność Ekologiczna i Bioróżnorodność

GRI 304

Bioróżnorodność 2016

304-4

Liczba gatunków znajdujących się w
Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii
Ochrony Przyrody i krajowych listach
gatunków zagrożonych, zidentyﬁkowanych
na obszarze oddziaływania organizacji
według stopnia zagrożenia wyginięciem

GRI 305

Emisje 2016

305-1

Łączne bezpośrednie emisje gazów
cieplarnianych według wagi

Emisje do powietrza

GRI 305

Emisje 2016

305-6

Emisje substancji zubożających warstwę
ozonową według wagi

Emisje do powietrza

GRI 305

Emisje 2016

305-7

Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych
związków emitowanych do powietrza
według rodzaju związku i wagi

Emisje do powietrza

GRI 306

Ścieki i odpady 2016

306-1

Całkowita objętość ścieków według jakości i
docelowego miejsca przeznaczenia

Ścieki

GRI 306

Ścieki i odpady 2016

306-2*

Odpady według rodzaju odpadu oraz
metody postępowania z odpadem

Odpady

GRI 306

Ścieki i odpady 2016

306-3

Łączna liczba i objętość znaczących
wycieków

Bezpieczeństwo pracowników i
podwykonawców

306-4

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

Odpady

GRI 306

Ścieki i odpady 2016
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Numer
Standardu GRI

GRI 307

Tytuł standardu

Zgodność z regulacjami
2016

Numer
Wskaźnika

307-1

Nazwa wskaźnika

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba
sankcji pozaﬁnansowych za
nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji
dotyczących ochrony środowiska

Miejsce w raporcie

Odpowiedzialność za środowisko i klimat

Odsetek dostawców, którzy zostali poddani

GRI 308

Ocena środowiskowa
dostawców 2016

308-1

GRI 401

Zatrudnienie 2016

401-1*

Łączna liczba nowozatrudnionych
pracowników, wskaźnik ﬂuktuacji
pracowników

Odpowiedzialny pracodawca

401-2

Świadczenia dodatkowe zapewniane
pracownikom pełnoetatowym, które nie są
dostępne dla pracowników czasowych lub
pracujących w niepełnym wymiarze godzin

Odpowiedzialny pracodawca

GRI 401

Zatrudnienie 2016

GRI 403

Bezpieczeństwo i higiena
pracy 2016

403-2

ocenie pod kątem kryteriów
środowiskowych

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni
straconych oraz nieobecności w pracy oraz
liczba wypadków śmiertelnych związanych z

Odpowiedzialność wobec dostawców

Bezpieczeństwo pracowników i
podwykonawców

pracą

GRI 403

Bezpieczeństwo i higiena
pracy 2016

GRI 403

Bezpieczeństwo i higiena
pracy 2016

GRI 404

Edukacja i szkolenia 2016

403-3

Pracownicy i współpracownicy szczególnie
narażeni na choroby związane z miejscem
pracy

Bezpieczeństwo pracowników i
podwykonawców

403-4*

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

Odpowiedzialny pracodawca

404-1

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku
przypadających na pracownika według
struktury zatrudnienia i płci

Odpowiedzialny pracodawca

Programy rozwoju umiejętności
GRI 404

Edukacja i szkolenia 2016

GRI 405

Różnorodność i równość
szans 2016

GRI 414

Ocena społeczna 2016

404-2

menedżerskich i kształcenia ustawicznego,
które wspierają ciągłość zatrudnienia
pracowników oraz ułatwiają proces przejścia
na emeryturę

Odpowiedzialny pracodawca

405-1

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej
w podziale na kategorie pracowników
według płci wieku oraz innych wskaźników
różnorodności

Polityka różnorodności

414-1

Odsetek nowych dostawców, którzy zostali
poddani ocenie pod kątem kryteriów
społecznych

Odpowiedzialność wobec dostawców

Całkowita liczba przypadków niezgodności z
GRI 416

Zdrowie i bezpieczeństwo
klienta 2016

GRI 417

Marketing oraz
oznakowanie produktów i
usług 2016

417-1

GRI 418

Ochrona prywatności
klienta 2016

418-1

416-2

regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w
zakresie wpływu produktów i usług na
zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie
cyklu, z uwzględnieniem rodzajów skutków

Odpowiedzialność wobec klientów

Rodzaj informacji o produktach i usługach
wymaganych na mocy procedur oraz
procent znaczących produktów i usług
podlegających takim wymogom
informacyjnym
Całkowita liczba uzasadnionych skarg
dotyczących naruszenia prywatności
klientów oraz utraty danych

Surowce i procesy produkcyjne

Odpowiedzialność wobec klientów

Wskaźniki pochodzące z suplementu sektorowego dla branży paliwowo-gazowej:
OG-8

Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach

Surowce i procesy produkcyjne

OG-13

Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzajów działalności

Bezpieczeństwo pracowników i
podwykonawców
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Numer
Standardu GRI

OG-14

Tytuł standardu

Numer
Wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Ilość wyprodukowanych i zakupionych biokomponentów spełniających kryteria
zrównoważonego rozwoju

Miejsce w raporcie

Surowce i procesy produkcyjne

* wskaźnik raportowany częściowo
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GRUPA
ORLEN
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LIST PREZESA ZARZĄDU

Wskaźniki GRI na tej stronie:

102-14 , 103-3

Kapitały:

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze ,
GRI:

102-14 , 103-3

Na sukces ﬁrm branży paliwowo-energetycznej, takich jak Grupa ORLEN, istotny wpływ ma
umiejętne reagowanie na zmiany otoczenia ekonomicznego i rynkowego. Nie tylko w
kontekście maksymalizowania zysków, lecz także wzmacniania pozycji konkurencyjnej ﬁrmy.
Podsumowując miniony rok, z satysfakcją mogę powiedzieć, że cele te udało się nam
zrealizować. Podejmujemy decyzje biznesowe, które także w kolejnych latach pozwolą w
pełni wykorzystać potencjał Grupy ORLEN. Zagwarantują jej dynamiczny rozwój i wzmocnią
wypracowane przewagi. Korzyści z realizowanych działań odniosą akcjonariusze i klienci, a
przede wszystkim polska gospodarka.

Grupa ORLEN w 2019 roku osiągnęła dobre wyniki ﬁnansowe, pomimo zdecydowanego
pogorszenia warunków makroekonomicznych. Zmiany regulacyjne, globalne trendy
gospodarcze, sytuacja w światowym handlu – to wszystko sprawiało, że działaliśmy w coraz
bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Duży udział w wyniku Grupy miała energetyka, co
pokazuje, że obrany przez nas kierunek budowy silnego koncernu multienergetycznego ma
głębokie uzasadnienie.

W zeszłym roku przerobiliśmy prawie 33,9 mln ton ropy oraz
odnotowaliśmy rekordową sprzedaż wolumenową na poziomie 43,3 mln
ton. Konsekwentnie wykorzystywaliśmy potencjał raﬁnerii w ramach całej
Grupy ORLEN. Aby zaspokoić zapotrzebowanie na polskim rynku,
zwiększony został import paliw z litewskich Możejek, co przełożyło się na
wyniki tej raﬁnerii i spowodowało znaczący wzrost naszych zysków.
W minionym roku zysk z działalności operacyjnej wg LIFO, powiększony o amortyzację (EBITDA LIFO), przed odpisami aktualizującymi wartość
aktywów wyniósł 9,2 mld zł – o ponad 0,8 mld zł więcej niż rok wcześniej. Do tego sukcesu znacząco przyczynił się m.in. bardzo dobry wynik
sektora detalicznego, który dostarczył ponad 3 mld zł zysku EBITDA. To najwyższy wynik detalu w historii Koncernu.

W 2019 roku doszło do najdłuższej w historii, trwającej 46 dni, przerwy w dostawie ropy naftowej poprzez rurociąg Przyjaźń. Grupa ORLEN była
dobrze przygotowana na takie zdarzenie, ponieważ systematycznie realizujemy założenia strategii dywersyﬁkacji źródeł dostaw ropy naftowej.
W tym czasie budowaliśmy i wzmacnialiśmy relacje z nowymi i obecnymi partnerami m.in. z Afryki, USA czy Zatoki Perskiej.

Jednym z kluczowych czynników wpływających na rozwój ﬁrmy są inwestycje. W ubiegłym roku Grupa ORLEN przeznaczyła na ten cel około 5,5
mld zł. Z powodzeniem zakończyliśmy budowę instalacji PPF Splitter w Możejkach na Litwie i instalacji Metatezy w Płocku. Spółkę ORLEN
Południe konsekwentnie przekształcamy w nowoczesną bioraﬁnerię, dlatego w zakładzie w Trzebini zainaugurowaliśmy budowę instalacji do
produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Zakupiliśmy też licencję i projekt bazowy dla instalacji bioetanolu II generacji w Jedliczu. Z
kolei w spółce ANWIL rozpoczęliśmy realizację inwestycji, które zwiększą o połowę moce wytwórcze nawozów. Już w 2020 roku w Płocku
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zaczęliśmy budowę instalacji Visbreakingu, dzięki której zostanie pogłębiony przerób ropy naftowej. Kontynuowaliśmy również realizację
strategicznego dla Grupy ORLEN Programu Rozwoju Petrochemii, w ramach którego m.in. już w tym roku powstanie Centrum BadawczoRozwojowe.

Znaczący wpływ na EBITDA LIFO Koncernu miały wysokie wyniki obszaru energetyki. Dlatego zadecydowaliśmy o jeszcze większym
zintensyﬁkowaniu działań, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Grupy ORLEN, ale Polski i całej Środkowo-Wschodniej
Europy. W minionym roku jednym z priorytetów było rozpoczęcie procesu przejęcia Grupy ENERGA, poprzez ogłoszenie wezwania na 100% jej
akcji, który z powodzeniem zakończyliśmy w marcu 2020 roku. W ciągu zaledwie czterech miesięcy spełniliśmy wszystkie warunki niezbędne
do przeprowadzenia największej transakcji na polskim rynku energetycznym. Był to zatem nie tylko największy, ale i najkrótszy tego typu
proces w Polsce. Kontynuowaliśmy także działania zmierzające do ﬁnalizacji fuzji z Grupą LOTOS. Pod koniec ubiegłego roku zakończył się
proces due diligence tej spółki, który trwał od kwietnia 2018 roku. Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie konsolidacji z pomorską spółką
spodziewamy się pod koniec lipca 2020 roku.

Zarówno przejęcie Grupy ENERGA, jak i planowana fuzja z Grupą LOTOS, a także rozważana realizacja projektu offshore na Morzu Bałtyckim,
wpisują się w długoterminową strategię PKN ORLEN, zakładającą budowę multienergetycznego koncernu o ugruntowanej, międzynarodowej
pozycji. Utworzenie jednego, silnego podmiotu pozwoli nam jeszcze skuteczniej konkurować na globalnym rynku oraz przyczyni się do
wzmocnienia naszej stabilności ﬁnansowej.

Istotnym wkładem w rozwój polskiej gospodarki niskoemisyjnej będzie także budowa instalacji do oczyszczania wodoru, która powstanie w
zakładzie ORLEN Południe w Trzebini. W ubiegłym roku podpisaliśmy także list intencyjny z PESA Bydgoszcz w sprawie rozwoju transportu
szynowego zasilanego wodorem. Rozwijamy nasze kompetencje w tym obszarze, dysponujemy infrastrukturą do tankowania wodoru na rynku
niemieckim, a w 2021 roku takie stacje powstaną również w Czechach. Na rynku polskim w pierwszej kolejności koncentrujemy się na
współpracy przy rozwoju transportu miejskiego zasilanego wodorem. Mamy już trzy takie umowy z Krakowskim Holdingiem Komunalnym,
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Miastem Płock, a wkrótce będziemy rozszerzać współpracę o kolejne lokalizacje.

Konsekwentnie wykorzystywaliśmy potencjał segmentu detalicznego osiągając po raz kolejny rekordowy wynik operacyjny, m.in. dzięki wyższej
sprzedaży wolumenowej o 4%, wyższym udziałom na rynku polskim, niemieckim i czeskim oraz kilkunastoprocentowemu zwiększeniu marży
pozapaliwowej. Dynamicznie rozwijaliśmy format gastronomiczny i sklepowy, m.in. w Polsce, gdzie powstały 164 nowe sklepy convenience pod
marką O!SHOP i w Niemczech, gdzie liczba punktów star Connect zwiększyła się ponad dwukrotnie. Sieć detaliczna Koncernu pojawiła się na
rynku słowackim, na którym na koniec roku 2019 spółka posiadała 10 stacji paliw. W drugiej połowie roku rozpoczęliśmy proces co-brandingu, w
ramach którego już na wszystkich stacjach sieci widoczna jest marka ORLEN. Duży wpływ na wzrost rozpoznawalności naszej marki miała
współpraca z Robertem Kubicą oraz obecność w Formule 1 – najbardziej prestiżowych wyścigach świata, które ogląda blisko dwa miliardy osób
na świecie. W zeszłym roku globalny ekwiwalent ekspozycji marki ORLEN przekroczył wartość 170 mln zł.

W segmencie wydobycia konsekwentnie realizowaliśmy strategię zakładającą szczególną koncentrację na najbardziej perspektywicznych
złożach. Łączne zasoby ropy i gazu (2P) PKN ORLEN wyniosły na koniec 2019 roku 197,3 mln boe.

Dokładamy starań, by działania przez nas realizowane spełniały oczekiwania wszystkich Interesariuszy. W zarządzaniu i wytyczaniu kierunku
rozwoju biznesu uwzględniamy czynniki ESG – środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny. Jesteśmy ﬁrmą odpowiedzialną, angażującą się w
działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności społeczności lokalnych, bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska naturalnego.

Naszym pracownikom zapewniamy godne i przyjazne warunki pracy. Relacje wewnątrz ﬁrmy oraz z jej otoczeniem opierają się na uczciwości,
szacunku oraz dialogu, współpracy i zaangażowaniu. Dla Grupy ORLEN, lidera polskiej gospodarki, priorytetem jest prowadzenie biznesu w
sposób transparentny, z zachowaniem najwyższych standardów etycznych. W 2019 roku wprowadziliśmy wiele działań, które te standardy
dodatkowo wzmocniły. Realizowaliśmy m.in. szkolenia dotyczące zagrożeń związanych z korupcją, metod jej zwalczania oraz zasad zgłaszania
identyﬁkowanych nieprawidłowości. Opracowaliśmy regulamin przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Był to już kolejny element
realizowanej polityki antymobbingowej. Udoskonalamy nasze wewnętrzne przepisy oraz procesy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w
oparciu o najwyższe standardy w tej dziedzinie.

W ubiegłym roku znacząco zaangażowaliśmy się w promocję polskiego sportu oraz kultury, a poprzez Fundację ORLEN także w programy
społeczne i stypendialne.

Aktywnie włączyliśmy się także do walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, przeznaczając łącznie ponad 100 mln zł na wsparcie
służby zdrowia, służb mundurowych i Domów Pomocy Społecznej. Podejmowaliśmy działania, które zapewniły bezpieczeństwo wszystkim
Polakom. Zakład w Jedliczu, należący do Grupy ORLEN, rozpoczął produkcję płynu do dezynfekcji rąk, a Zakład w Trzebini – płynu do
dezynfekcji powierzchni. Do walki z pandemią włączyła się także Fundacja ORLEN, przekazując blisko 10 mln zł szpitalom w całej Polsce, a także
pozostałe spółki z Grupy ORLEN.

Serdecznie dziękuję pracownikom Grupy ORLEN za skuteczną i efektywną pracę, a Radzie Nadzorczej za dotychczasowe wsparcie i cenne
wskazówki. Realizacja ambitnych celów biznesowych oraz nieustanny rozwój Grupy ORLEN nie byłyby możliwe bez Państwa zaangażowania. Z
kolei Akcjonariuszom dziękuję za zaufanie, którym nas obdarzają przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wspólnie rozpoczęliśmy kolejny
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pracowity rok, w którym będziemy kontynuować wiele ważnych projektów. Jestem przekonany, że Grupa ORLEN ponownie osiągnie
postawione przed sobą cele.
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
PKN ORLEN S.A.
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O GRUPIE ORLEN

Wskaźniki GRI na tej stronie:

102-1, 102-7

Kapitały:

Grupa ORLEN jest największą ﬁrmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych
zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250.
GRI:

102-1, 102-7

Grupa ORLEN prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern
dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż
detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN
to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i raﬁneryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do 110 krajów. PKN
ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, a zarazem największym przemysłowym producentem energii elektrycznej
dysponującym mocami na poziomie 1,8 GWe. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec
2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. ORLEN nieprzerwanie od kilku lat uznawany jest najcenniejszą marką w Polsce, wycenianą na poziomie 4 ,7
mld zł. PKN ORLEN jest także jedyną w regionie ﬁrmą, która otrzymała już siódmy raz z rzędu prestiżowy tytuł The Most Ethical Company,
przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.

Grupa ORLEN
Najważniejsze liczby
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Segment W ydobycie

Segment Downstream
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Segment Detal

Stan aktualny na czerwiec 2020

1) Przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych w wysokości (0,2) mld PLN.
2) Z uwzględnieniem wpływu MSSF16.
3) Raﬁnerie w Płocku, Trzebini, Jedliczu, Możejkach, Kralupach i Litvinovie.

Najważniejsze wydarzenia 2019 roku
STYCZEŃ:
Zakupy ropy z Afryki Zachodniej
Dostawy amerykańskiej ropy do raﬁnerii Grupy ORLEN
Skonsolidowane wyniki ﬁnansowe PKN ORLEN w IV kwartale 2018
Badania środowiskowe i pomiary warunków wietrzności na koncesji PKN ORLEN na morską farmę wiatrową na Bałtyku
Współpraca z Williams Racing i Robertem Kubicą

LUTY:
Przystąpienie PKN ORLEN do programu akceleracyjnego Space3ac
PKN ORLEN w rankingu najbardziej etycznych ﬁrm na świecie
PKN ORLEN z tytułem TOP Employer

MARZEC:
Rekomendacja najwyższej w historii dywidendy dla Akcjonariuszy PKN ORLEN
Ropa naftowa z Angoli
Wzmocnienie relacji PKN ORLEN z Saudi Aramco
Inwestycje we ﬂotę kolejową
Współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
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KWIECIEŃ:
Uruchomienie Instalacji Metatezy w Płocku
Wstrzymanie dostaw ropy typu REBCO
Złożenie przez PKN ORLEN oferty ﬁnansowania w związku z zamiarem przejęcia pakietu 100 proc. akcji Ruch SA
Skonsolidowane wyniki ﬁnansowe PKN ORLEN w I kwartale 2019 roku
Otwarcie pierwszej stacji Grupy ORLEN na Słowacji
Podpisanie przez ORLEN Paliwa i PKP CARGO listu intencyjnego o współpracy
Badania wietrzności na Bałtyku
Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego PKN ORLEN w Płocku
Inauguracja Akademii Inwestowania PKN ORLEN

MAJ:
Podpisanie umowy na budowę instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego w Trzebini
Rozpoczęcie budowy instalacji do produkcji nawozów azotowych w ANWILU
Wsparcie rządu przez PKN ORLEN w walce z szarą strefą na rynku paliw
Prace poszukiwawcze na Podkarpaciu
Przystąpienie PKN ORLEN do rządowego programu GovTech

CZERWIEC:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN
Modernizacja turbozespołu TG1 w Elektrociepłowni Płock
Inwestycje ORLEN Południe w czyste źródła energii
Podpisanie umowy przez ANWIL na budowę instalacji granulacji mechanicznej
Porozumienie o współpracy pomiędzy ORLEN Projekt i Energą Invest
Konsolidacja aktywów serwisowych w Grupie ORLEN

LIPIEC:
PKN ORLEN i Grupa PZU z nową polityką wspólnych zakupów marketingowych
Zawarcie umowy przez PKN ORLEN z PZU o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym (PPK)
Skonsolidowane wyniki ﬁnansowe PKN ORLEN w II kwartale 2019 roku
Inwestycje w rozwój przewozów kolejowych
Złożenie przez PKN ORLEN w Komisji Europejskiej formalnego wniosku o zgodę na przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS
PKN ORLEN wzmacnia relacje biznesowe w Angoli
Podpisanie przez ORLEN Asfalt umowy z konsorcjum naukowym (Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska oraz Instytut Badawczy
Dróg i Mostów) na realizację programu badawczego dotyczącego modernizacji nawierzchni asfaltowych

SIERPIEŃ:
Podpisanie porozumienia przez PKN ORLEN ze Skarbem Państwa i Grupą Lotos dotyczącego realizacji transakcji nabycia akcji gdańskiej
spółki
Rozwój infrastruktury badawczej PKN ORLEN
10. edycja Verva Street Racing
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WRZESIEŃ:
Strategiczna Agenda Badawcza PKN ORLEN
PGE i PKN ORLEN na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
Budowa stacji Grupy ORLEN na rynku słowackim
Proekologiczne inwestycje ORLEN Południe
Zawarcie przez ANWIL umowy na budowę infrastruktury pomocniczej instalacji produkcji nawozów

PAŹDZIERNIK:
Rozpoczęcie badań dna Bałtyku w ramach przygotowań do realizacji projektu morskich farm wiatrowych
Podpisanie listu intencyjnego przez PKN ORLEN z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w zakresie współpracy na rzecz rozwoju
zeroemisyjnego transportu publicznego napędzanego wodorem
Ładowarki samochodów elektrycznych na niemieckich stacjach Grupy ORLEN
Skonsolidowane wyniki ﬁnansowe PKN ORLEN w III kwartale 2019 roku
Marka ORLEN na zagranicznych stacjach koncernu

LISTOPAD:
Przedłużenie umowy o współpracy pomiędzy ORLEN Lietuva a Kolejami Litewskimi
Podpisanie umowy przez PKN ORLEN na usługę doradztwa technicznego i zarządzania projektem w formule PMC+ w ramach rozbudowy
kompleksu oleﬁn w Płocku
Otwarcie nowego magazynu centralnego przez ORLEN Południe
Budowa instalacji Visbreakingu
Pierwsza stacja Grupy ORLEN w Bawarii

GRUDZIEŃ:
Ogłoszenie przez PKN ORLEN wezwania na 100 procent akcji Grupy ENERGA
Raﬁneria ORLEN Lietuva w Możejkach z kolejowym połączeniem z Łotwą
Strategiczna współpraca PKN ORLEN i Pesa Bydgoszcz przy technologii wodorowej

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia w 2019 roku
I KWARTAŁ
The World’s Most Ethical Company - PKN ORLEN został wyróżniony tytułem „The World’s Most Ethical Company” za stosowanie etyki w
codziennej działalności ﬁrmy i wyznaczanie standardów etycznego przywództwa.
Byki i Niedźwiedzie - Tytuł Prezesa Roku dla Daniela Obajtka za efekty na giełdzie, a także za rozpoczęcie projektu przejęcia kapitałowego
Grupy LOTOS.
Top Employer Polska - PKN ORLEN po raz ósmy z rzędu otrzymał tytuł „Top Employer Polska” dla czołowego pracodawcy w Polsce.
Pracodawca dla Inżyniera - PKN ORLEN w gronie najatrakcyjniejszych pracodawców dla inżynierów.
Mastercard Trader of the year 2019 - Pierwsze miejsce czeskiej spółki Benzina w kategorii „Stacje benzynowe ze sklepami”.
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Stacja Benzynowa Roku 2019 - MOP-Michałowice na trasie Łódź – Wrocław należący do PKN ORLEN, został uznany za Stację Benzynową
Roku 2019 w plebiscycie organizowanym przez BROG B2B, wydawcę m.in. czasopisma Stacja Benzynowa & Convenience Store.

II KWARTAŁ
Ranking 200 największych Polskich ﬁrm - PKN ORLEN zdobył pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu 200 Największych Polskich
Firm.
Lista 500 Rzeczpospolitej - PKN ORLEN został liderem Listy 500 – rankingu „Rzeczpospolitej” dla największych polskich przedsiębiorstw.
W yróżnienie Litewskiej Konfederacji Biznesu - Wyróżnienie dla Prezesa Daniela Obajtka od Litewskiej Konfederacji Biznesu w uznaniu
działań na rzecz inwestycji w litewską gospodarkę oraz rozwijania stosunków gospodarczych między Polską a Litwą.
TechnoBiznes - Aplikacja ORLEN Mobile z modułem płatniczym ORLEN Pay z 1. miejscem w kategorii „Przemysł 4 .0” w konkursie
TechnoBiznes organizowanym przez „Gazetę Bankową”.
Ranking Odpowiedzialnych Firm - PKN ORLEN zajął najwyższą pozycję w historii klasyﬁkacji generalnej XIII edycji „Rankingu
Odpowiedzialnych Firm”, zajmując siódme miejsce na ponad 70 ﬁrm zakwaliﬁkowanych do oceny ekspertów. Spółka znalazła się także na
podium i uplasowała na trzeciej pozycji w kategorii „Paliwa, energetyka, wydobycie”.
Złoty Listek CSR - za działania na rzecz społecznej odpowiedzialności w biznesie oraz wkład w zrównoważony rozwój gospodarczy i
społeczny.
Employer of the Year for 2019 - Czeska spółka Unipetrol zajęła trzecie miejsce w kategorii do 5 tys. pracowników w Czechach oraz
pierwsze miejsce w kategorii do 5 tys. pracowników w regionie Ústí w konkursie Pracodawca Roku w Czechach organizowanym przez
Employers Club.

III KWARTAŁ
Nagroda Prometejska im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Prezes Daniel Obajtek został uhonorowany Nagrodą Prometejską im.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Celem nagrody jest docenienie działań na polu dyplomatycznym ukierunkowanych na integrację i rozwój
państw pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatyckim.
LODOŁAMACZE 2019 - PKN ORLEN został wyróżniony w kategorii Zdrowa Firma za podejmowanie m.in. działań na rzecz osób z
niepełnosprawnością oraz wyróżnianie się inicjatywami na rzecz zdrowia.
COFACE BALTIC TOP50 - Pierwsze miejsce litewskiej spółki ORLEN Lietuva w rankingu COFACE BALTIC TOP 50.

IV KWARTAŁ
The Best Annual Report - W XIV edycji organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków konkursu „The Best Annual Report”
PKN ORLEN po raz kolejny odebrał tytuł „The Best of the Best” za modelowe raportowanie ﬁnansowe. Tytuł ten przyznawany jest ﬁrmom,
którym co najmniej trzykrotnie udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie w tym konkursie. PKN ORLEN po raz piąty z kolei otrzymał także II
nagrodę specjalną w kategorii „Raport Zintegrowany”.
Nowy Impuls - PKN ORLEN został wyróżniony nagrodą „Nowy Impuls” przez kolegium redakcyjne Magazynu Gospodarczego Nowy
Przemysł i portalu WNP.PL za działania na rzecz bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Docenione zostały inwestycje PKN ORLEN
w duże, nowoczesne i efektywne instalacje wytwarzające energię elektryczną oraz ciepło.

Polska Marka 2019 - PKN ORLEN został wybrany Polską Marką 2019. Celem konkursu „Lubię, bo polskie” jest promowanie rodzimych
towarów i usług oraz wspieranie rodzimych przedsiębiorców przyczyniających się do rozwoju polskiej gospodarki.
Lider Bezpiecznej Pracy - PKN ORLEN został wyróżniony Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy przez Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.
Jest to najwyższe krajowe wyróżnienie dla członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy przyznawane za szczególnie aktywne i skuteczne
działania w zakresie bezpieczeństwa pracy.
Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej - PKN ORLEN zajął drugie miejsce w konkursie zorganizowanym przez Państwową
Inspekcję Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” na etapie regionalnym w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej
250 pracowników, natomiast ORLEN Upstream zajął pierwsze miejsce w kategorii zakładów pracy zatrudniających od 51 do 250
pracowników w województwie mazowieckim.
PracoDawca Zdrowia - PKN ORLEN otrzymał certyﬁkat „PracoDawca Zdrowia”. Program „PracoDawca Zdrowia” jest jednym z elementów
kampanii Ministerstwa Zdrowia „Planuję długie życie” na rzecz promocji zdrowia i proﬁlaktyki nowotworów.
Ranking Projektów Społecznych Biznesu - Fundusz Grantowy dla Płocka wśród najlepszych projektów społecznych biznesu 30-lecia w
Polsce.
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Mecenas Polskiej Lekkoatletyki - PKN ORLEN otrzymał tytuł Mecenasa Polskiej Lekkoatletyki w rankingu Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki oraz Przeglądu Sportowego.
BohaterON - Złoty BohaterON Publiczności w kategorii Firma za projekty realizowane w 2018 roku promujące historię Polski XX wieku.
The Legal500 GC Powerlist: Central and Eastern Europe Mecenas - Janusz Szurski, dyrektor Biura Prawnego PKN ORLEN został
uwzględniony w rankingu „The Legal500 GC Powerlist: Central and Eastern Europe”, obejmującego najlepszych europejskich prawników
korporacyjnych.
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AKCJONARIAT I AKCJE

Wskaźniki GRI na tej stronie:

102-5

Kapitały:

Akcje PKN ORLEN notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w
systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów W IG, W IG20, W IG30, W IG-Poland, W IG-ESG, a także
indeksu branżowego W IG-PALIW A.
GRI:

102-5

W 2019 roku indeks największych spółek WIG20 stracił na wartości (5,6)% (r/r), natomiast indeks WIG zyskał 0,2% (r/r). W tym okresie cena akcji
PKN ORLEN spadła o (20,6)% (r/r). Uwzględniając wypłatę dywidendy oraz jej reinwestycję roczna stopa zwrotu z inwestycji w akcje ORLENU
wyniosła 17,9% w PLN i 17,1% w EUR. W ubiegłym roku na rynku podstawowym właściciela zmieniło 194 296 820 akcji, czyli o (7,8)% mniej w
porównaniu z rokiem 2018.
Struktura akcjonariatu PKN ORLEN 1)

Skarb Państwa: 27,52%

Pozostali: 59,39%

Nationale-Nederlanden
OFE: 7,01%
Aviva OFE Aviva
Santander: 6,08%

1) Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień 18 marca 2020 roku.
Aktualna struktura akcjonariatu PKN ORLEN jest dostępna na korporacyjnej stronie internetowej.

Kapitał zakładowy PKN ORLEN dzieli się na 427 709 061 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 PLN. Nie istnieją
ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności akcji PKN ORLEN.
Zarząd PKN ORLEN nie posiada informacji o umowach wpływających na przyszłą zmianę ilości akcji posiadanych przez dotychczasowych
akcjonariuszy.
W 2019 roku w Grupie ORLEN nie był realizowany program akcji pracowniczych.
W 2019 roku PKN ORLEN nie przeprowadzał transakcji nabywania akcji własnych.
Członkowie Zarządu PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadali akcji Spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadali akcji PKN ORLEN.
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Kluczowe dane dotyczące akcji PKN ORLEN

Kluczowe Dane

J.M.

2019

2018

2017

zmiana %

1

2

3

4

5

6= (3- 4)/4

mln PLN

4 300

5 556

6 655

-22,6%

Kurs maksymalny 1

PLN

113,75

113,50

134 ,00

0,2%

Kurs minimalny 1

PLN

80,98

80,76

81,18

0,3%

Cena akcji na koniec roku 1

PLN

85,82

108,15

106,00

-20,6%

Średnia cena w okresie 1

PLN

97,40

94 ,83

109,37

2,7%

Wskaźnik P/E2 średni

9,7

7,3

7,0

32,9%

Wskaźnik P/E2 na koniec roku

8,5

8,4

6,8

1,2%

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej

Liczba wyemitowanych akcji

szt.

427 709 061

427 709 061

427 709 061

0,0%

Kapitalizacja na koniec roku

mln PLN

36 706

46 257

45 337

-20,6%

Średnia dzienna wartość obrotów

mln PLN

76

81

91

-6,2%

szt.

783 455

853 103

849 437

-8,2%

Średni dzienny wolumen obrotu

1) Ceny akcji wg kursów zamknięcia poszczególnych notowań.
2) P/E – cena rynkowa akcji (P) /wartość zysku netto przypadającą na jedną akcję (earnings per share – EPS).

Notowania PKN ORLEN na GPW w latach 1999 – 2019
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Giełdy Papierów Wartościowych.
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Notowania PKN ORLEN, W IG20 i W IG PALIW A na GPW w 2019 roku. 1)
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09.2019

10.2019

11.2019

12.2019

WIG Paliwa

Zmiana procentowa notowań PKN ORLEN, WIG 20 w stosunku do notowań z 28 grudnia 2018 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Giełdy Papierów Wartościowych.

Znaczne pakiety akcji
W 2019 roku oraz do dnia 18 marca 2020 roku nie było zmian w strukturze akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w kapitale
zakładowym PKN ORLEN. Liczba akcji posiadana przez akcjonariuszy prezentowana jest na podstawie najbardziej aktualnych, oﬁcjalnych
informacji posiadanych przez Spółkę.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 1 stycznia 2019 roku, na 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 18 marca 2020 roku

Akcjonariusz

Skarb
Państwa

Liczba akcji i
głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
(na
01.01.2019*)

Udział w kapitale
zakładowym i ogólnej
liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu
(na 01.01.2019*)

Liczba akcji i
głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
(na
31.12.2019**)

Udział w kapitale
zakładowym i ogólnej
liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu
(na 31.12.2019**)

Liczba akcji i
głosów na Walnym
Zgromadzeniu (na
dzień autoryzacji
raportu***)

Udział w kapitale
zakładowym i ogólnej
liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu (na dzień
autoryzacji raportu***)

117 710 196

27,52%

117 710 196

27,52%

117 710 196

27,52%

NationaleNederlanden
OFE

30 000 000

7,01%

32 544 000

7,61%

30 000 000

7,01%

Aviva OFE
Aviva
Santander

28 240 000

6,60%

25 000 000

5,85%

26 000 000

6,08%

Pozostali

251 758 865

58,87%

252 454 865

59,02%

253 998 865

59,39%

427 709 061

100,00%

427 709 061

100,00%

427 709 061

100,00%

Razem

* Zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na 26 czerwca 2018 roku, kontynuującego obrady 17 lipca 2018 roku.
** Zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na 14 czerwca 2019 roku.
*** Zgodnie z informacjami z NWZ PKN ORLEN zwołanego na 5 marca 2020 roku.

Specjalne uprawnienia kontrolne i prawa głosu
Wykonywanie prawa głosu oraz specjalne uprawnienia kontrolne zostały szczegółowo uregulowane w Statucie PKN ORLEN. Zgodnie z
postanowieniami Statutu jedna akcja PKN ORLEN daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W Statucie Spółki prawo
głosowania akcjonariuszy zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10%
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ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosowania nie dotyczy Skarbu
Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w
przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych akcji Spółki).

Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zwani są Zgrupowaniem. Zasady kumulacji i redukcji szczegółowo określa
Statut Spółki. Akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie mogą wykonywać prawa głosu z więcej niż 10% ogólnej liczby głosów
istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.
Jeżeli skumulowana liczba akcji zarejestrowana na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania
przekracza 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, to głosy wynikające z liczby posiadanych akcji podlegają redukcji, której zasady
szczegółowo określa Statut Spółki.
Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa powyżej nie dotyczy podmiotów zależnych od Skarbu Państwa.
Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Ponadto jeden Członek Zarządu PKN
ORLEN jest powoływany i odwoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu
zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki.
Dodatkowo, zgodnie ze Statutem Spółki, tak długo jak Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania członka Rady Nadzorczej, uchwały
w sprawie udzielenia zgody na dokonywanie czynności dotyczących: zbycia lub obciążenia w jakikolwiek sposób akcji albo udziałów w
następujących spółkach: Naftoport Sp. z o.o., Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A. oraz w spółce, która zostanie utworzona w celu prowadzenia
działalności w zakresie transportu rurociągowego paliw płynnych, wymagają głosowania za ich przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej
powołanego przez Skarb Państwa.

Specjalne uprawnienia dla akcjonariusza Skarbu Państwa wynikać mogą także z postanowień przepisów powszechnie obowiązujących, tj.:

ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w
niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej
oraz paliw gazowych;
ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji;
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Polityka dywidendowa
Koncern realizuje politykę dywidendową w oparciu o wskaźniki i kondycję ﬁnansową oraz uwzględniającą plany rozwojowe. Propozycja
podziału zysku Jednostki Dominującej za 2019 rok została przedstawiona w sekcji „Wyniki Finansowe”.

Ratingi
W 2019 roku utrzymane zostały oceny ratingowe PKN ORLEN na poziomie inwestycyjnym przyznane przez dwie wiodące agencje ratingowe
Fitch Ratings Ltd. i Moody’s Investor Services, odpowiednio na poziomie BBB- z perspektywą stabilną i Baa2 z perspektywą negatywną. W
grudniu 2019 roku agencja Moody’s Investor Services dokonała obniżki perspektywy ratingu PKN ORLEN ze stabilnej na negatywną wskazując,
iż plany akwizycyjne Koncernu mogą wpłynąć na pogorszenie jego sytuacji ﬁnansowej.
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W ARTOŚCI I ZASADY POSTĘPOW ANIA

Wskaźniki GRI na tej stronie:

102-16

Kapitały:

„Wartości i zasady postępowania” stanowią fundament relacji wewnątrz ﬁrmy, a także z otoczeniem
zewnętrznym. Dotyczy to zarówno partnerów biznesowych, społeczności lokalnych, jak i relacji z
konkurencją.
GRI:

102-16

NASZA MISJA:
Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość.
Nasze wartości
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NASZE CREDO:
ORLEN. Napędzamy przyszłość.
„Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.” stanowią przewodnik dotyczący
relacji zarówno wewnątrz ﬁrmy, ale również w otoczeniu zewnętrznym. Jest to dokument
przygotowany w celu zapewnienia godnych i przyjaznych warunków pracy, zawierający
zasady wzajemnego funkcjonowania w PKN ORLEN i spółkach Grupy ORLEN. Opierają się
one na uczciwości, szacunku w codziennych relacjach oraz na dialogu, współpracy i
zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z Wartościami ﬁrmy. Jest w nim
mowa o sprawiedliwym traktowaniu wszystkich pracowników i klientów bez względu, m.in.
na wiek, płeć, zajmowane stanowisko, wyznanie, narodowość, światopogląd. Dokument
uwzględnia także zapisy dotyczące procedur antykorupcyjnych, zapisy o zobowiązaniu do
dbałości i przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości podejmowanych działań,
wzajemnym szacunku oraz profesjonalizmie.

W ramach prowadzonych działań mających na celu promowanie „Wartości i zasad
postępowania”, a także kształtowanie pożądanych postaw i zachowań realizowane są
projekty dla pracowników, do których należy m.in. corocznie przyznawany tytuł „Zasłużony
Pracownik PKN ORLEN” w kategorii za postawę prospołeczną i przestrzeganie Wartości.
Największym projektem w ramach budowania kultury organizacyjnej jest ORLEN
Olimpiada – rozgrywki sportowe dla pracowników Grupy ORLEN, łączące pozytywną
rywalizację w duchu zasad fair-play z wartościami korporacyjnymi. Sześć dotychczasowych
edycji zgromadziło tysiące pracowników z rodzinami. W każdej edycji wydarzenia w
zawodach sportowych udział bierze 2 tys. zawodników, natomiast w piknikach uczestniczy
każdorazowo nawet ponad 30 tys. uczestników (od 2016 roku również mieszkańcy miasta
Płocka w ramach obchodów Dni Chemika).
Kolejnym działaniem umacniającym kulturę korporacyjną Grupy ORLEN jest wolontariat pracowniczy. W ramach programu funkcjonuje
szereg możliwości zaangażowania dla każdego pracownika bez względu na stanowisko i miejsce w strukturze ﬁrmy.

PKN ORLEN udostępnia pracownikom szeroki wachlarz narzędzi komunikacji wewnętrznej (informacyjny program telewizyjny, intranet,
gazeta), dla rodzin pracowników oraz mieszkańców Płocka jest organizowany Dzień Otwarty (połączony z edukacją nt. bezpieczeństwa i
ochrony środowiska), czy tradycyjne świąteczne spotkania Zarządu z pracownikami.

Grupa ORLEN włącza się także do ogólnopolskiej akcji Dwie Godziny dla Rodziny. 15 maja, w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin,
pracodawcy skracają czas pracy o dwie godziny z przeznaczeniem na aktywności rodzinne. W roku 2019 akcja odbywała się pod hasłem „Małe i
duże rodzinne podróże”.

Kultura korporacyjna PKN ORLEN oparta na wartościach nieustannie się rozwija i
odpowiada na potrzeby zmieniającego się otoczenia. Przyjęte rozwiązania w
zakresie etyki są skuteczne i stanowią wyraz odpowiedzialności Koncernu wobec
wyzwań i oczekiwań.
Kierunek zmian i prowadzonych działań jest doceniany zarówno przez polskich, jak i międzynarodowych ekspertów. PKN ORLEN jako jedyna w
Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ﬁrma, została kilkukrotnie wyróżniona w prestiżowym rankingu The World’s Most Ethical
Company.
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BADANIA I ROZW ÓJ TECHNOLOGICZNY

Wskaźniki GRI na tej stronie:

103-1, 103-2, 103-3

Kapitały:

Grupa ORLEN realizuje zadania nakreślone w Strategii, w szczególności maksymalizacji zintegrowanej marży
poprzez pogłębianie przerobu w raﬁneriach, poprawę efektywności gospodarowania majątkiem oraz
wzrostu mocy produkcyjnych, a także wydłużenia łańcucha wartości w petrochemii. Wsparcie projektów
przez R&D w niedalekiej przyszłości zostanie wzmocnione po oddaniu nowoczesnego Centrum BadawczoRozwojowego.
GRI:

103-1, 103-2, 103-3

W 2019 roku zostały oddane nowe instalacje produkcyjne, w tym Instalacja Metatezy. Jest to bardzo ważny element poprawy zintegrowanej
marży, ale również narzędzie do zwiększenia elastyczności operacyjnej zakładu produkcyjnego. W ORLEN Lietuva uruchomiona została z kolei
instalacja PPF Splitter, która pozwala stać się litewskiej spółce zauważalnym graczem na rynku petrochemicznym w Europie.

PKN ORLEN intensywnie kontynuował prace w zakresie projektów nakreślonych w Programie Rozwoju Petrochemii. Widocznym efektem
tych prac w 2019 roku było podpisanie umowy na usługę doradztwa technicznego i zarządzania projektem Oleﬁn w formule PMC+. Ponadto
osiągnięte zostały ważne kroki milowe w strategicznie istotnych projektach bio, w tym zakupiono Licencję i Projekt Bazowy dla instalacji HVO
tj. współuwodornienia olejów roślinnych.

Wiele działań rozwojowych prowadzonych jest również w spółkach Grupy ORLEN. W szczególności projekt intensyﬁkacji produkcji nawozów
w spółce ANWIL, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych, unowocześnienie parku maszynowego, ale też wykorzystanie korzyści skali
i synergie z pozostałą działalnością Koncernu. W Grupie ORLEN Południe będą realizowane kolejne ambitne projekty rozwojowe, w tym
budowa nowoczesnej na skalę europejską instalacji do produkcji Glikolu Propylenowego oraz instalacji Bioetanolu II generacji. W Grupie
Unipetrol ﬁnalizowane są prace związane z nową instalacją Polietylenu o mocy 270 tys. ton rocznie. W Grupie ORLEN Lietuva trwają prace nad
realizacją projektu związanego z pogłębionym przerobem ropy naftowej dla maksymalizacji osiąganych marż.

Główne zadania realizowane w Grupie ORLEN mają na celu zwiększenie efektywności przerobu ropy w zakładach produkcyjnych, spełnienie
wymogów środowiskowych oraz intensyﬁkację produkcji petrochemicznej wraz z poprawą efektywności procesowej i energetycznej w tym
obszarze poprzez realizację Programu Rozwoju Petrochemii.

PKN ORLEN
PKN ORLEN kontynuował działania zmierzające do realizacji trzech kompleksów petrochemicznych w ramach Programu Rozwoju Petrochemii
(PRP) tj:

W ramach pierwszego projektu w 2019 roku trwały prace nad optymalizacją biznesową projektu w celu maksymalizacji stopy zwrotu z
inwestycji. Podpisana została również umowa na usługę doradztwa technicznego i zarządzania projektem w formule PMC+ (Project
Management Contractor). Pozwoli to na optymalne przygotowanie inwestycji do realizacji oraz jej przebieg zgodnie z planowanym budżetem
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oraz harmonogramem. W projekcie Fenol II podpisane zostały umowy na Licencje i Projekt Bazowy dla instalacji Fenolu z ﬁrmą UOP Limited.
W ramach Pochodnych Aromatów trwają prace, których celem jest maksymalizacja stopy zwrotu z inwestycji oraz efektywna integracja z
innymi aktywami Grupy ORLEN.

W ramach rozwoju BIO realizowany jest szereg innych uzasadnionych ekonomicznie przedsięwzięć przede wszystkim po stronie raﬁnerii, w
tym budowa samodzielnej jednostki do produkcji biokomponentów poprzez współuwodornienie olejów roślinnych (HVO – Hydrotreated
Vegetable Oil). W ramach tego projektu w 2019 roku zakupiona została Licencja i Projekt Bazowy. Kolejną znaczącą inwestycją jest realizacja
instalacji Visbreakingu, która zapewni pogłębiony przerób ropy i produkcję wysokomarżowych produktów.

W ramach projektu budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego uzyskano pozwolenie na budowę, zakończono prace przygotowawcze na
terenie budowy, a w dniu 24 kwietnia 2019 roku podpisano umowę z generalnym wykonawcą inwestycji – ﬁrmą Budimex S.A. Do końca 2019
roku zakończone zostały prace projektowe dla głównych obiektów, roboty konstrukcyjne dla budynku biurowego oraz główne prace związane z
zewnętrznymi sieciami i mediami.

W 2019 roku prace badawczo-rozwojowe były realizowane przy współpracy z krajowymi uczelniami oraz instytutami naukowymi. Współpraca
uwzględniała również zagraniczne podmioty badawcze, z którymi realizowano inicjatywy w ramach programu Horyzont 2020. W 2019 roku
realizowano lub przygotowywano do realizacji blisko 50 umów na projekty badawczo-rozwojowe, z czego 5 kontynuowanych projektów
stanowią projekty współﬁnansowane ze środków publicznych krajowych (Program sektorowy INNOCHEM) oraz europejskich (Program
Horyzont 2020). Wśród przykładowych projektów wymienić należy merytorycznie zakończoną część badań w projekcie dotyczącym
„Opracowania technologii procesu współuwodornienia frakcji napędowych z olejami roślinnymi jako potencjalne źródło biokomponentów dla
oleju napędowego”. W 2019 roku w ramach tego zadania (po przeprowadzonych próbach przemysłowych z 2018 roku) zrealizowane zostały
testy dopuszczające stosowanie oleju napędowego komponowanego z udziałem komponentu z co-processingu. Wyniki tych prac zostały
wykorzystane do określenia wytycznych jakościowych dla produkowanych olejów napędowych. W 2019 roku kontynuowano również prace
związane z projektem KORMON obejmującym opracowanie i montaż dualnych czujników korozji ogólnej na instalacjach raﬁneryjnych.

PKN ORLEN w 2019 roku analizował również wykorzystanie innowacyjnej technologii MaxEne ﬁrmy Honeywell UOP, która przyczyni się do
realizacji wyższych marż na paliwach i petrochemikaliach w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji,
Zakład Produkcyjny w Płocku będzie pierwszą w Europie i drugą na świecie ﬁrmą, która wdroży technologię MaxEne umożliwiającą wzrost
produkcji wyrobów wysokomarżowych, czyli benzyny, etylenu i paraksylenu.

W 2019 roku PKN ORLEN opublikował Strategiczną Agendę Badawczą.
Jest to dokument deﬁniujący

Wyróżniono 11 kluczowych domen innowacji:

strategiczne obszary inwestycji w
innowacje, nowe technologie i modele
biznesowe, kluczowe dla wzmocnienia
pozycji konkurencyjnej w horyzoncie
2030+. Strategiczna Agenda Badawcza
jest narzędziem, które uwzględniając
długofalowe wyzwania związane z
otoczeniem konkurencyjnym i
legislacyjnym, przekłada cele strategii
biznesowej PKN ORLEN na konkretne
obszary działań innowacyjnych i
badawczo-rozwojowych.

1.

Technologie procesowe w raﬁnerii i petrochemii

2.

Rozwój miksu produktów petrochemicznych

3.

Nowe generacje materiałów

4.

Rozwój obszaru nawozów

5.

Dostosowanie do regulacji

6.

Efektywna i niskoemisyjna energetyka

7.

Digitalizacja produkcji i łańcucha dostaw

8.

Nowoczesny klient i stacja przyszłości

9.

Nowe łańcuchy wartości

10.

Innowacyjna i bezpieczna cyfrowo organizacja

11.

Technologie poszukiwania i wydobycia węglowodorów

W ramach poszczególnych domen wyróżniono i nadano priorytety 30 programom badawczym, w ramach których będą realizowane projekty
innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Taka struktura umożliwi sprawne zarządzanie innowacjami i pozwoli na kompleksowy rozwój
technologiczny wszystkich segmentów biznesowych Koncernu. Innowacje pozwolą również na wykorzystanie szansy związanej z tworzeniem
nowych modeli biznesowych oraz transformacją wielu powiązanych z działalnością PKN ORLEN gałęzi przemysłu, takich jak elektromobilność,
recycling, e-commerce, logistyka. Strategiczna Agenda Badawcza silnie akcentuje również konieczność rozwoju i adaptacji technologii
kształtujących dzisiejszą rzeczywistość: wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji, automatyzacja i BigData. Bardzo ważną rolę będzie
odgrywał rozwój technologii umożliwiających spełnienie wymogów regulacyjnych i realizowania polityki pro-środowiskowej, np. w zakresie
emisji gazów cieplarnianych.
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Grupa Unipetrol
Projekty badawczo rozwojowe w Grupie Unipetrol realizowane są poprzez ośrodki badawcze Unipetrol Research and Educationi Polymer
Institute Brno (PIB). W 2019 roku kontynuowano rozpoczęte prace, dotyczące głównie produkcji biopaliw i paliw alternatywnych, a także
surowców do ich produkcji oraz ich oceny jakościowej. Pozytywne wyniki przyniosły długoterminowe badania w zakresie wykorzystania olejów
roślinnych oraz zużytych olejów kuchennych jako surowca do produkcji biopaliw. Tematyka ta była przedmiotem przygotowania wspólnych z
obszarem R&D PKN ORLEN wniosków do Programu Horyzont 2020. Starania o uzyskanie doﬁnansowania będą kontynuowane w kolejnym
roku. Obecnie bardzo dynamicznie rozwijającym się obszarem badawczym jest również piroliza odpadów tworzyw sztucznych. W obszarze
petrochemicznym kontynuowano rozwój portfolio produktów z polipropylenu i polietylenu. W 2019 roku nastąpił znaczący rozwój
infrastruktury do badań, związany z testowaniem nowej instalacji Polietylenu (PE3). Unipetrol nadal koncentrował się na monitorowaniu jakości
monomerów, zdobywaniu niezbędnych certyﬁkatów, testowaniu i rozwoju katalizatorów. Dodatkowo realizowane były projekty dotyczące
redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy wydajności energetycznej, wykorzystania ciepła odpadowego, optymalizacji technologii i
modernizacji źródeł energii. W ramach dostosowania zakresu produktów do bieżących zmian regulacji prawnych koncentrowano się również
nad badaniami w zakresie technologii wodorowych, alternatywnymi źródłami do produkcji paliw i polimerów oraz innych projektach
wpisujących się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. Unipetrol intensywnie angażował się we współpracę z uczelniami wyższymi,
między innymi w Pradze, Brnie, Libercu, Ústi, a także z zagranicznymi instytucjami badawczymi. Głównymi działaniami w dziedzinie badań i
rozwoju w 2020 roku będzie produkcja biopaliw oraz zakup i uruchomienie pilotażowej jednostki do pirolizy odpadów tworzyw sztucznych,
stabilizacja jednostki PE3, rozwój portfolio produktów z polipropylenu i polietylenu.

Grupa ORLEN Lietuva
W 2019 roku ORLEN Lietuva kontynuowała projekt budowy nowej

W 2019 roku prowadzone były również prace związane z

instalacji Hydrokrakingu. Realizacja tej technologii przyczyni się do

doskonaleniem i zwiększeniem wydajności procesów

pogłębienia przerobu ropy naftowej i tym samym do ograniczenia

technologicznych. Uruchomiona w tym celu instalacja PPF Splitter

produkcji ciężkich frakcji raﬁneryjnych oraz maksymalizacji

pozwala na produkcję propylenu klasy polimerowej z

osiąganych marż. Inwestycja pomoże również efektywnie

niepełnowartościowych wsadów gazowych. Dodatkowo w celu

realizować nowe, zaostrzone wymagania jakościowe przy produkcji

spełnienia bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących emisji

ciężkich frakcji raﬁneryjnych wynikające z regulacji IMO.

SO2 spółka rozpoczęła wykorzystywanie gazu ziemnego w
procesach technologicznych.

ANW IL
ANWIL kontynuował prace rozwojowe związane z intensyﬁkacją produkcji nawozów o 0,5 mln ton rocznie, do poziomu około 1,5 mln ton
rocznie. W ramach projektu w 2019 roku rozpoczęto budowę trzech kluczowych instalacji tego kompleksu tj. kwasu azotowego, neutralizacji i
granulacji. Rozbudowa nawozów jest pochodną rosnącego popytu na nawozy sztuczne.

ANWIL kontynuował również współpracę z Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w zakresie badań agrotechnicznych jak również z
Instytutem Nowych Syntez Chemicznych nad możliwością wykorzystania gipsu z instalacji odsiarczania. Wspólnie z Politechniką Wrocławską
przeprowadzono badania nad możliwością wykorzystania siarczanu potasu z produkcji biopaliw jako dodatku do nawozów saletrzanych. W
zakresie weryﬁkacji posiadanej bazy surowcowej przeprowadzono testy produkcyjne na saletrzaku dla nowych antyzbrylaczy. W ramach
rozwijania współpracy z ośrodkami badawczymi z Grupy ORLEN podpisano umowy o współpracy z Polymer Institute Brno w zakresie badań
jakościowych PCW, nawozów, środków barwiących do tworzyw sztucznych.

Kontynuowano również analizę opłacalności wprowadzenia zmiany w sposobie dozowania inicjatora polimeryzacji (CID). W ramach
przygotowania instalacji polimeryzacji zaprojektowano oraz wdrożono realizację układu wtrysku wody amoniakalnej.

Grupa ORLEN Południe
Spółka ORLEN Południe podpisała umowę na budowę pierwszej w Polsce instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Nowa
instalacja będzie produkować 30 tys. ton produktu rocznie i ma strategiczne znaczenie dla Grupy ORLEN. Jej budowa będzie możliwa dzięki
pełnej integracji obszaru raﬁneryjnego i chemicznego dzięki wykorzystaniu gliceryny pochodzącej z produkcji biokomponentów.
Kontynuowano również prace związane z biopaliwami zaawansowanymi. Podpisano umowę na zakup projektu bazowego i licencji dla instalacji
produkującej bioetanol drugiej generacji o wydajności 25 tys. ton/rok. Projekt będzie wspierał Grupę ORLEN w realizacji celów wskaźnikowych.
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Ponadto w 2019 roku podjęto decyzję o modernizacji Elektrociepłowni w Trzebini w celu ograniczenia emisyjności i poprawy efektywności
ekonomicznej. Prowadzono także prace w ramach projektu ,,Analiza możliwości produkcji metanolu w ORLEN Południe S.A.” w zakresie analiz
rynkowych dla metanolu i dostępnych na rynku technologii produkcji. Podpisano i zrealizowano umowę z ﬁrmą Fluor S.A. na wykonanie
studium wykonalności dla budowy tej instalacji. Kontynuowano również prace w projekcie „Biodegradowalne środki przeciwzbrylające do
przemysłu nawozów sztucznych” oraz „Opracowanie biotechnologicznej konwersji surowców pochodzenia organicznego do kwasu
mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów”, na które pozyskano doﬁnansowanie z Programu Sektorowego INNOCHEM.

ORLEN Oil
ORLEN Oil realizował prace badawcze dotyczące wdrożenia nowych i modyﬁkacji istniejących produktów oraz deﬁniowania nowych kierunków
rozwoju technologii środków smarnych. Podjęto szereg działań związanych ze stałym podnoszeniem jakości olejów w odpowiedzi na bieżące
potrzeby zgłaszane przez pion sprzedaży. Kluczowe nakłady na prace badawcze ponoszone były w segmentach strategicznych dla spółki,
szczególnie w sektorze olejów silnikowych do ciężarówek i samochodów osobowych, przemysłowych uniwersalnych i branżowych. W 2019 roku
opracowano i wdrożono technologie dla 66 nowych produktów m.in. w segmencie olejów przemysłowych specjalistycznych, przemysłowych
uniwersalnych, płynów eksploatacyjnych, smarów i innych olejów. Kontynuowano również współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi
oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi, certyﬁkacyjnymi i opiniotwórczymi wpływającymi na kierunki
rozwojowe środków smarowych.

ORLEN Asfalt
ORLEN Asfalt w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych rozpoczął prace w zakresie nowych zastosowań asfaltów
wysokomodyﬁkowanych HiMA w budowie dróg krajowych. Praca zrealizowana przy udziale Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej i
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów zaspokoi zwiększony popyt na asfalty modyﬁkowane i wysokomodyﬁkowane. Dodatkowo we współpracy
z działami badawczo-rozwojowymi i produkcji w Paramo prowadzone były prace dotyczące uruchomienia produkcji asfaltu ORBITON HiMA w
Pardubicach i jego sprzedaży na rynku polskim i czeskim. Próbna produkcja asfaltu została przeprowadzona w listopadzie 2019 roku.
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SEGMENT DOW NSTREAM

Wskaźniki GRI na tej stronie:

103-1, 103-2, 103-3

Kapitały:

Segment Downstream w 2019 roku
Produkcja

j.m.
Maksymalne moce przerobowe

Grupa ORLEN

mln t

Polska

Czechy

Litwa

35,2

16,3

8,7

10,2

Wykorzystanie mocy przerobowych

%

96

99

90

93

Uzysk produktów białych

%

80

83

81

74

Wykorzystanie mocy instalacji Oleﬁn

%

79

78

80

–

Wykorzystanie mocy instalacji PTA

%

95

95

–

–

Sprzedaż

j.m.

Grupa ORLEN

Polska

Czechy

Litwa

OGÓŁEM

tys. t

32 74 0

17 620

6 608

8 512

Raﬁneria, w tym:

tys. t

27 584

14 243

4 847

8 494

paliwa

tys. t

19 205

8 932

3 925

6 348

frakcje ciężkie

tys. t

4 784

2 228

675

1 881

pozostałe produkty raﬁneryjne

tys. t

3 595

3 083

247

265

tys. t

5 156

3 377

1 761

18

oleﬁny

tys. t

1 022

836

168

18

polioleﬁny

tys. t

519

0

519

–

benzen

tys. t

424

210

214

–

tworzywa sztuczne

tys. t

343

252

91

–

nawozy sztuczne

tys. t

1 030

863

167

–

PTA

tys. t

647

647

–

–

pozostałe produkty petrochemiczne

tys. t

1 171

569

602

–

Petrochemia, w tym:
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Logistyka

j.m.

Grupa ORLEN

Polska

Czechy

Litwa

Łączna długość wykorzystywanych sieci rurociągów, w tym:

km

3 720

1 888

1 741

91

długość wykorzystywanych sieci rurociągów surowcowych

km

1 662

930

641

91

długość wykorzystywanych sieci rurociągów produktowych

km

2 058

958

1 100

–

Energetyka

j.m.

Polska1

Czechy2

Litwa

Zainstalowana moc elektryczna

MWe

1 542

106

160

Zainstalowana moc cieplna

MWt

3 742

1 399

1 040

Sprawność kotłów

%

93,0

90,3

91,7

Dostępność kotłów

%

84 ,8

70,4

72,3

1) Zainstalowana moc cieplna i elektryczna dotyczy Elektrociepłowni Płock i CCGT Włocławek. Sprawność i dostępność kotłów dla Elektrociepłowni Płock.
2) Zainstalowana moc cieplna i elektryczna oraz sprawność i dostępność kotłów dla Elektrowni w Litvinovie.

Główne aktywa produkcyjne (raﬁneryjne i petrochemiczne)
Grupy ORLEN
Aktywa produkcyjne Grupy ORLEN i główni konkurenci w Europie Środkowo-Wschodniej / moce przerobowe [mln t]

Źródło: Opracowanie własne.

GRUPA ORLEN

Łączne moce przerobowe raﬁnerii Grupy ORLEN na poziomie 35,2 mln ton.
Raﬁneria PKN ORLEN w Płocku stanowi jeden z najnowocześniejszych, zintegrowanych zakładów produkcyjnych w Europie ŚrodkowoWschodniej o mocach przerobowych na poziomie 16,3 mln ton/rok. W obszarze produkcji petrochemicznej kluczowa instalacja Oleﬁn
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posiada maksymalne moce wytwórcze około 700 tys. ton etylenu i około 380 tys. ton propylenu. Produkowane monomery stanowią wsad
do produkcji polimerów w Basell ORLEN Polyoleﬁns oraz PCW w ANWILU. PKN ORLEN posiada również nowoczesny Kompleks PX/PTA o
mocach produkcyjnych około 690 tys. ton kwasu tereftalowego rocznie.
Pozostałe polskie raﬁnerie w ORLEN Południe zlokalizowane w Trzebini i Jedliczu specjalizują się w produkcji biokomponentów, baz
olejowych, olejów opałowych, paraﬁn hydroraﬁnowanych oraz prowadzą regenerację olejów przepracowanych.
Raﬁneria w ORLEN Lietuva w Możejkach o mocach produkcyjnych 10,2 mln ton/rok jest jedynym tego typu zakładem na rynku państw
bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia).
Raﬁnerie z Grupy Unipetrol zlokalizowane w Kralupach i Litvinovie dysponują łącznymi mocami produkcyjnymi w wysokości 8,7 mln
ton/rok. Grupa Unipetrol posiada również aktywa petrochemiczne o mocach produkcyjnych polimerów w wysokości około 600 tys.
ton/rocznie (320 tys. ton polietylenu oraz około 280 tys. ton. polipropylenu). Realizowana jest również budowa nowej instalacji Polietylenuu
III o mocy około 270 tys. ton/rocznie, która umożliwi wyższe wykorzystanie instalacji Oleﬁn oraz głębszą integrację produkcji
petrochemicznej i raﬁneryjnej.
ANW IL we Włocławku jest jedynym wytwórcą polichlorku winylu () w Polsce oraz jednym z największych producentów nawozów
sztucznych i wodorotlenku sodu w Polsce. Potencjał produkcyjny wynosi około 1,0 mln ton/rok nawozów azotowych, 0,4 mln ton/rok PCW i
granulatów oraz 0,2 mln ton/rok wodorotlenku sodu. Dzięki planowanej budowie trzeciej instalacji produkcyjnej nawozy azotowe zdolności
produkcyjne spółki ANWIL po 2021 roku zwiększą się do około 1,5 mln ton/rok.
Basell ORLEN Polyoleﬁns w Płocku posiada instalacje o łącznych mocach wytwórczych na poziomie 900 tys. ton (420 tys. ton polietylenu
oraz 480 tys. ton polipropylenu), a produkty dystrybuowane są zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

KONKURENCJA W EUROPIE ŚRODKOW O-W SCHODNIEJ

Do największych konkurentów Grupy ORLEN należą:

Grupa Lotos z siedzibą w Gdańsku – druga co do wielkości raﬁneria w Polsce.
Raﬁneria Mitteldeutschland w Leuna/Spergau położona w południowo-wschodnich Niemczech w odległości około 150 km od granicy
polsko-niemieckiej, która jest najnowocześniejszą niemiecką raﬁnerią.
Raﬁneria PCK w Schwedt położona na północny wschód od Berlina, w odległości około 20 km od granicy polsko-niemieckiej.
Raﬁneria Slovnaft – zintegrowana grupa raﬁneryjno-petrochemiczna o dominującej pozycji w Republice Słowackiej, zlokalizowana w
pobliżu Bratysławy.
Raﬁneria Mozyr – wiodąca raﬁneria białoruska, położona w pobliżu granicy z Ukrainą.

Podstawowe parametry operacyjne
Przerób ropy naftowej w Grupie ORLEN w 2019 roku na poziomie 33,9 mln ton – wzrost o 1,5% (r/r), w tym:

Polska o 2,2% (r/r) w efekcie

Czechy o 4 ,0% (r/r) w rezultacie

Litwa o (1,8)% (r/r) niższy przerób

mniejszego zakresu postojów

wyższej dostępności instalacji

głównie na skutek wiosennego

remontowych (r/r) instalacji HOG i

produkcyjnych w porównaniu z 2018

przeglądu raﬁnerii oraz postoju

PX/PTA oraz brak postoju instalacji

rokiem (cykliczne postoje raﬁnerii w

instalacji FCC.

Oleﬁn z 2018 roku.

Kralupach oraz petrochemii w
Litvinovie).
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Źródło: Opracowanie własne.

Główne aktywa energetyczne
Grupa ORLEN jest znaczącym producentem energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej w dużej części na własne potrzeby produkcyjne.
Jest również jednym z największych odbiorców gazu w Polsce i aktywnym uczestnikiem procesu liberalizacji rynku gazu.

Grupa ORLEN aktualnie posiada bloki energetyczne w trzech krajach. W Polsce zlokalizowane są w Płocku, Włocławku, Jedliczu oraz Trzebini, w
Czechach w Litvinovie, Spolanie, Kolinie i Pardubicach oraz na Litwie w Możejkach.
Aktywa energetyczne i ich parametry techniczne w Grupie ORLEN
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Źródło: Opracowanie własne.

Elektrociepłownie („EC”)
EC w PKN ORLEN w Płocku jest największą pod względem mocy cieplnej elektrociepłownią przemysłową w Polsce i jedną z największych
w Europie, wytwarzającą ciepło i energię elektryczną w procesie wysokosprawnej kogeneracji. EC jest podstawowym dostawcą ciepła
zawartego w parze i wodzie grzewczej oraz energii elektrycznej wykorzystywanych na potrzeby instalacji produkcyjnych oraz na potrzeby
odbiorców zewnętrznych, w tym miasta Płocka. Łączna moc zainstalowana energii elektrycznej wynosi obecnie 358,9 MW po
uwzględnieniu zabudowy nowego turbozespołu TG7oraz trwałym wyłączeniu w 2019 roku do modernizacji turbozespołu TG1. Przekazanie
do eksploatacji nowej TG1 jest planowane we wrześniu 2021 – łączna moc elektryczna w zakładowej EC wzrośnie wówczas do poziomu 428
MW. Kotły w Zakładowej Elektrociepłowni opalane są ciężkim olejem opałowym pochodzącym z destylacji ropy oraz uzupełniająco gazem.
EC Grupy ORLEN Południe w Trzebini zabezpiecza pełne potrzeby cieplne w parze i wodzie oraz częściowo potrzeby w zakresie energii
elektrycznej zakładu w Trzebini. Paliwem wykorzystywanym w EC jest gaz ziemny oraz miał węglowy. Nowe źródło ciepła opalane gazem
ziemnym, pokrywające około połowę zapotrzebowania na ciepło, zostało przekazane do eksploatacji w 2019 roku.
EC Grupy ORLEN Południe w Jedliczu jest podstawowym źródłem produkcji ciepła w parze technologicznej dla zakładu w Jedliczu przy
wykorzystaniu głównie miału węglowego. Paliwami uzupełniającymi jest gaz ziemny, olej opałowy oraz frakcja C4 .
EC ANW IL jest wykorzystywana jako podstawowe źródło ciepła w zakresie pary technologicznej średniociśnieniowej, stanowi również
szczytowe i rezerwowe źródło energii cieplnej dla kompleksu chemicznego we Włocławku. ANWIL w procesach technologicznych
wykorzystuje przede wszystkim parę technologiczną niskociśnieniową, dostarczaną z CCGT Włocławek, należącej do PKN ORLEN.
EC w Litvinovie w Grupie Unipetrol bazuje na węglu brunatnym, zabezpiecza pełne potrzeby cieplne zakładu Litvinov oraz częściowo
potrzeby w zakresie energii elektrycznej. W trakcie przygotowania jest projekt Budowy Nowej Elektrociepłowni opartej na technologii
wysokosprawnej kogeneracji gazowej, która zastąpi istniejącą wyeksploatowaną EC. Przewiduje się uruchomienie nowej EC w drugiej
połowie bieżącej dekady.
Elektrociepłownia w Spolanie jest w trakcie modernizacji, której celem jest zastąpienie istniejącej kotłowni węglowej nowym źródłem
ciepła. W 2019 roku nowe źródło ciepła (kotły gazowe) weszło w fazę rozruchów technologicznych. Trwają ﬁnalne prace zmierzające do
przekazania nowego źródła do eksploatacji.
EC Paramo składa się z dwóch zakładów produkcyjnych w Kolinie i Pardubicach opalanych gazem ziemnym.
EC w ORLEN Lietuva stanowi źródło pary technologicznej dla procesów produkcyjnych oraz pełni funkcję stabilizacyjną w systemie
elektroenergetycznym. Opalana jest gazem ziemnym, gazami raﬁneryjnymi, frakcją C4 oraz ciężkim oleciężkim olejem opałowymjem
opałowym.

Bloki gazowo-parowe CCGT
CCGT W łocławek – od kwietnia 2019 roku (po usunięciu awarii

CCGT Płock – prowadził normalną eksploatację instalacji z

turbiny gazowej) pracuje stabilnie realizując dostawy energii

aktywnym serwisem gwarancyjnym i umowami serwisowymi.

elektrycznej oraz pary technologicznej do kompleksu ANWIL.

W ramach głównej umowy serwisowej (LTSA) zrealizowano we

Przez trzy kwartały 2019 roku elektrociepłownia prowadząc

wrześniu pierwszy remont turbiny gazowej – wymiana
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skojarzoną produkcję energii elektrycznej i ciepła była

palników, modyﬁkacje w układzie mocowania łopatek

aktywnym uczestnikiem rynku energii elektrycznej, ściśle

kompresora wg rekomendacji dostawcy oraz przegląd

współpracującym z PSE. Dzięki stosunkowo dużej mocy

wskazanych umową zakresów. Elektrownia prowadząc

zainstalowanej oraz wysokiej elastyczności bloku, realizowane

skojarzoną produkcję energii elektrycznej i ciepła

były również usługi systemowe dla PSE, które aktywnie

zabezpieczyła niedobory tych mediów dla Zakładu

wspierały stabilność krajowego systemu

Produkcyjnego w Płocku, będąc jednocześnie aktywnym

elektroenergetycznego. W 2019 roku wyprodukowano ponad

uczestnikiem na rynku energii elektrycznej oraz usług

2,6 TWh energii elektrycznej oraz dostarczono do spółki

regulacyjnych dla operatora systemu przesyłowego PSE. W

ANWIL 1,1 PJ ciepła w parze technologicznej.

2019 roku blok wyprodukował 3,9 TWh energii elektrycznej i
3,2 PJ pary skierowanej do sieci Zakładu Produkcyjnego.

Nadwyżki energii elektrycznej z nowych aktywów CCGT są sprzedawane na hurtowym rynku energii jak i do odbiorców końcowych.

Rynek mocy
W 2019 roku odbyła się Aukcja Główna Rynku Mocy na 2024 rok, w której PKN ORLEN uzyskał umowę dla CCGT Włocławek dla mocy 357 MW.
PKN ORLEN posiada również umowy mocowe z Aukcji Głównych na lata 2021-2023, które odbyły się w 2018 roku. CCGT Płock dzięki
posiadanemu statusowi jednostki nowej otrzymało umowę na moc 389 MW na okres 5 lat (2021-2025), zaś CCGT Włocławek jako jednostka
istniejąca otrzymała 3 jednoroczne umowy na moc 351 MW na lata 2021-2023.

Program Fotowoltaiki w Grupie ORLEN
Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) jest jednym z elementów strategii obszaru Energetyki PKN ORLEN. Pod koniec 2019 roku
uruchomiony został Program Fotowoltaiki, którego celem jest przygotowanie i koordynacja projektów fotowoltaicznych w Grupie ORLEN. W
ramach Programu PV w I etapie wytypowane zostały lokalizacje, które spełniają kryteria techniczne jako miejsca potencjalnie możliwe do
zabudowy fotowoltaiki. Dla tych lokalizacji przygotowana zostanie kompleksowa dokumentacja umożliwiająca uzyskanie pozwolenia na
budowę oraz kontraktację wykonawcy farm PV. W ramach II etapu analizowane będę kolejne nieruchomości i grunty należące do Grupy
ORLEN, które mogłyby stanowić miejsce do zainstalowania fotowoltaiki.

Elektromobilność
Zgodnie z aktualizacją strategii Grupy ORLEN na lata 2019 – 2022 energia elektryczna, jako alternatywne paliwo napędowe jest jednym z
trendów, które istotnie zmienią branżę paliwową w perspektywie 2025+. Dlatego też do 2019 roku na miejskich i tranzytowych stacjach paliw
PKN ORLEN zostało zrealizowanych 39 stacji ładowania, a kolejne są na etapie prac odbiorczych. Umożliwiają one ładowanie do dwóch
samochodów jednocześnie mocą 50 lub 100 kW po stronie stałoprądowej DC oraz jednego samochodu mocą do 43 kW po stronie
zmiennoprądowej AC. Oznacza to, że są wyposażone w złącza umożliwiające obsługę wszystkich pojazdów elektrycznych na rynku
europejskim. W perspektywie 2021 roku PKN ORLEN zamierza wyposażyć swoją sieć w 150 stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.
PKN ORLEN poza rozwojem infrastruktury ładowania, postanowił częściowo zelektryﬁkować swoją ﬂotę samochodową, dlatego też w 2019 roku
do użytku pracowników zostało oddanych 9 pojazdów elektrycznych Nissan Leaf, które są regularnie użytkowane.

W 2019 roku również był wdrażany system IT do zarządzania siecią stacji ładowania PKN ORLEN. W ramach systemu udostępniony zostanie
portal operatorski dla obsługi oraz strona www i aplikacja mobilna dla klientów. Obecnie ma miejsce podłączanie wszystkich funkcjonujących
stacji ładowania do systemu online oraz testowanie go przed bezpośrednim udostępnieniem klientom. Docelowo pełne wdrożenie systemu
pozwoli rozpocząć pobieranie opłat za usługę ładowania na infrastrukturze PKN ORLEN za pomocą aplikacji mobilnej.

W 2019 roku PKN ORLEN zrealizował również, przy współpracy z
akceleratorem działającym w ramach programu Elektro ScaleUp, pierwsze
innowacyjne wdrożenie zaproponowane przez start-up Enelion. Wdrożenie,
składające się z 3 stacji AC wyposażonych w innowacyjny układ
dynamicznie zmieniających się faz, zakończyło się sukcesem i zostało
zaimplementowane w garażu podziemnym budynku biurowego w
Warszawie.
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Morskie Elektrownie W iatrowe (Offshore)
PKN ORLEN przez spółkę Baltic Power posiada koncesję (pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń
w polskich obszarach morskich) na budowę na Morzu Bałtyckim morskich farm wiatrowych o mocy do 1200 MW wraz z infrastrukturą
techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową. Realizacja projektu budowy Morskich Elektrowni Wiatrowych (MEW) wpisuje się w strategię
PKN ORLEN oraz długoterminowe plany rozwoju sektora energetyki w Polsce. Realizacja projektu pozwoli na pozyskanie zeroemisyjnej energii
elektrycznej, która może zostać następnie wykorzystana na własne potrzeby, przetworzona, zmagazynowana lub sprzedana.

W 2019 roku odebrano produkty prac doradcy technicznego w zakresie wstępnej koncepcji technicznej projektu morskiej farmy wiatrowej.
Odebrana koncepcja techniczna stanowi podstawę do dalszych prac projektowych, w tym zainicjowanej kontraktacji projektanta, który będzie
odpowiedzialny za przygotowanie m.in. wstępnego projektu technicznego oraz projektu budowlanego MEW.

W zakresie badań geotechniki wstępnej zatwierdzono Projekt Robót Geologicznych w Ministerstwie Środowiska, celem realizacji odwiertów
dna morskiego na obszarze posiadanej koncesji. Zakontraktowano wykonawcę badań geotechniki wstępnej dla morskiej farmy wiatrowej. W
2019 roku zakończono etap prac na morzu, obecnie trwa analiza zgromadzonych danych.

W styczniu 2019 roku Baltic Power otrzymała warunki przyłączenia morskiej farmy wiatrowej do sieci przesyłowej. Dokonano szczegółowej
analizy otrzymanych warunków przyłączenia i projektu umowy przyłączeniowej oraz rozpoczęto negocjacje z PSE dotyczące poszczególnych
zapisów. Trwają badania środowiskowe, pomiary wietrzności oraz pomiary warunków hydrometeorologicznych na terenie koncesji Baltic
Power. Wszystkie zaplanowane działania odbywają się zgodnie z harmonogramem, w terminie wymaganym do prawidłowego przygotowania
Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko.

PKN ORLEN uczestniczy również w sektorowym dialogu mającym na celu zabezpieczenie zaplecza infrastrukturalnego na potrzeby realizacji i
eksploatacji projektu Baltic Power.

W 2019 roku zainicjowany został proces pozyskania doświadczonego partnera branżowego do realizacji projektu MEW Baltic Power. Podpisano
umowy z doradcą prawnym i transakcyjnym do procesu. Nawiązano rozmowy z szeregiem potencjalnych partnerów posiadających
doświadczenie oraz know-how w realizacji projektów offshore.

Aktywa logistyczne Grupy ORLEN
Infrastruktura logistyczna stanowi jeden z kluczowych elementów
przewagi konkurencyjnej Grupy ORLEN.
Grupa ORLEN wykorzystuje sieć uzupełniających się elementów infrastruktury: terminale paliw, lądowe i morskie bazy przeładunkowe, sieci
rurociągów, a także transport kolejowy oraz cysterny samochodowe.

W 2019 roku transport rurociągowy był podstawową formą przesyłu surowców i produktów Grupy ORLEN. Łączna długość wykorzystywanych
sieci rurociągów produktowych i surowcowych, należących do podmiotów zewnętrznych oraz własnych w Polsce, Czechach i na Litwie,
wynosiła prawie 3,7 tys. km (2,1 tys. km to rurociągi produktowe, a 1,6 tys. km to rurociągi surowcowe).

Na rynku polskim PKN ORLEN do transportu produktów paliwowych korzysta z 958 km rurociągów: 620 km rurociągów należących do
Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A. oraz infrastruktury własnej o łącznej długości 338 km, składającej się z dwóch
odcinków Płock – Ostrów Wielkopolski – Wrocław o długości 319 km oraz Wielowieś – Góra o długości 19 km. Transport ropy naftowej odbywa
się głównie poprzez sieć rurociągów należących do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A. o łącznej długości 887 km, a
także rurociągiem własnym o długości 43 km łączącym miejscowości Góra i Żółwiniec (połączenie z rurociągiem PERN S.A.).

Na potrzeby operacyjne w zakresie przyjęcia, magazynowania, wydania i przeładunku paliw w 2019 roku Grupa ORLEN na terenie Polski
wykorzystywała łącznie 27 obiektów – terminale własne, terminale będące własnością podmiotów z Grupy ORLEN oraz bazy podmiotów
trzecich. Łączna pojemność magazynowa w ramach infrastruktury własnej oraz zawartych umów wynosiła na koniec 2019 roku ponad 2,7 mln
m 3.
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W 2019 roku na rynku czeskim Grupa ORLEN korzystała z 1 741 km rurociągów (1 100 km rurociągów produktowych ﬁrmy ČEPRO i 641 km
rurociągów surowcowych ﬁrmy MERO) oraz z 7 baz magazynowo-dystrybucyjnych należących do państwowego operatora ČEPRO, 3 terminali
własnych a także 7 terminali zewnętrznych nienależących do ČEPRO.

Głównym składnikiem infrastruktury logistycznej, będącym obecnie w użytkowaniu na rynku litewskim, jest rurociąg surowcowy o długości 91
km, łączący terminal w Butyndze z raﬁnerią w Możejkach. Zarówno terminal jak i rurociąg są własnością ORLEN Lietuva.

Na rynku niemieckim ORLEN Deutschland wykorzystuje pojemności magazynowo-dystrybucyjne zlokalizowane w siedmiu bazach należących
do podmiotów zewnętrznych. Dostawy produktów realizowane są głównie transportem samochodowym a także koleją oraz poprzez barki.
Struktura transportu i infrastruktura logistyczna wykorzystywana przez Grupę ORLEN w Europie w 2019 roku

Źródło: Opracowanie własne.

Udziały rynkowe Grupy ORLEN w Segmencie Downstream
Hurt raﬁneryjny
W 2019 roku Grupa ORLEN prowadziła hurtową sprzedaż produktów raﬁneryjnych na terenie Polski, Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier, Austrii,
Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy oraz drogą morską do terminali przeładunkowych Europy Zachodniej. Do rynków macierzystych Grupy ORLEN
należą rynek polski, litewski i czeski. Grupa ORLEN posiada bogate portfolio produktów raﬁneryjnych, m.in. benzyny, olej napędowy, paliwa
lotnicze, olej opałowy lekki i ciężki, asfalty, oleje silnikowe oraz szeroką gamę produktów i półproduktów pozapaliwowych.

44

Udział w rynku paliw w Polsce

Źródło: Opracowanie własne.

Wysoka sprzedaż pozwoliła Grupie ORLEN na utrzymanie pozycji lidera sprzedaży paliw na rynku polskim.
Nieznaczny spadek udziałów w rynku w efekcie optymalizacji źródeł zaopatrzenia i logistyki oraz maksymalizacji udziału produkcji własnej
w strukturze sprzedaży.

Udział w rynku paliw w Czechach

Źródło: Opracowanie własne.

Grupa ORLEN jest liderem sprzedaży paliw na rynku czeskim.
Dalszy wzrost łącznych udziałów rynkowych o 5,1 p.p. (r/r) w zakresie benzyny i oleju napędowego.
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Udział w rynku paliw krajów bałtyckich

Źródło: Opracowanie własne.

Grupa ORLEN Lietuva umocniła pozycję lidera na rynkach bałtyckich, pomimo silnej konkurencji cenowej ze strony dostawców ﬁńskich,
białoruskich i rosyjskich.
Wzrost łącznych udziałów na rynkach bałtyckich o 1,1 p.p. do poziomu 77,5% dzięki zwiększeniu udziałów rynkowych na Litwie o 2,2 p.p. do
76,6%.

Hurt petrochemiczny
Grupa ORLEN jest największą ﬁrmą petrochemiczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jedynym producentem monomerów i
polimerów na rynku polskim oraz większości produktów petrochemicznych na rynku czeskim.
Producenci polietylenu w Europie

Moce produkcyjne polietylenu wysokiej i niskiej gęstości w
Europie na poziomie około 13 287 tys. ton/rok.
Lyondell Basell Industries – największy producent o
zdolnościach produkcyjnych około 2 170 tys. ton/rok (z
uwzględnieniem 50% udziału w spółce Basell ORLEN
Polyoleﬁns Sp. z o.o. (BOP) i aktywami produkcyjnymi w
Niemczech, Francji i Polsce.
Ineos Oleﬁns & Polymers Europa o mocach produkcyjnych
około 1 745 tys. ton/rok i aktywami w Belgii, Francji,
Niemczech, Włoszech i Norwegii oraz Sabic – moce około
1 590 tys. ton/rok i aktywami w Niemczech, Holandii i Wielkiej
Brytanii.
Łączne moce produkcyjne Grupy ORLEN z zakładami w
Polsce i Czechach (z uwzględnieniem 50% udziału w BOP)
wynoszą około 530 tys. ton/rok.
Grupa ORLEN na rynku czeskim realizuje budowę nowej
instalacji Polietylenu III o mocach około 270 tys. ton/rok.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie POLYGLOBE.

Producenci polipropylenu w Europie

Moce produkcyjne polipropylenu w Europie kształtują się na
poziomie około 11 749 tys. ton/rocznie.
Lyondell Basell Industries posiada zdolności produkcyjne na
poziomie około 2 405 tys. ton/rok (z uwzględnieniem 50%
udziału w spółce BOP) i aktywa w Niemczech, Francji,
Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polsce.
Borealis z mocami produkcyjnymi około 1 920 tys. ton/rok i
aktywami zlokalizowanymi w Belgii, Niemczech, Austrii i
Finlandii.
Total Petrochemicals – moce produkcyjne około 1 310 tys.
ton/rok i aktywa zlokalizowane w Belgii i Francji.
Łączne moce produkcyjne Grupy ORLEN z zakładami w
Polsce i Czechach (z uwzględnieniem 50% udziału w BOP)
wynoszą około 520 tys. ton/rok.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie POLYGLOBE.

Producenci PTA w Europie

Nominalne zdolności produkcyjne PTA w Europie wynoszą 4
205 tys. ton/rocznie.
Indorama – największy producent PTA w Europie (po zakupie
spółki Artlant) o mocach nominalnych 1 775 tys. ton rocznie,
aktywa zlokalizowane w Portugalii, Hiszpanii oraz Holandii.
BP Chembel NV – drugi co do wielkości producent o mocach 1
400 tys. ton/rok z aktywami zlokalizowanymi w Belgii.
PKN ORLEN jako jedyny w Europie posiada instalacje
produkcyjne w pełni zintegrowane z produkcją paraksylenu i
dysponuje mocami produkcyjnymi na poziomie 690 tys.
ton/rok.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PCI.

Producenci PCW w Europie

Nominalne zdolności produkcyjne PCW w Europie wynoszą 8
060 tys. ton/rocznie.
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Wiodący producent PCW w Europie – spółka Inovyn powstała
z połączenia Ineos Chlor i Solvay i posiada moce produkcyjne
2 005 tys. ton/rok.
Kolejni producenci Kem One, Vynova, Vinnolit posiadają
zdolności produkcyjne PCW szacowane odpowiednio na 882
tys. ton/rok, 830 tys. ton/rok i 780 tys. ton/rok.
Pozostali, w tym m.in. Karpatneftekhim, z nominalnymi
mocami produkcyjnymi około 300 tys. ton/rok.
Grupa ORLEN z instalacjami w ANWIL i Spolanie i
zdolnościami 475 tys. ton/rok zajmuje 5 pozycję na
europejskim rynku tworzyw sztucznych.
Głównymi konkurentami ANWIL na rynku europejskim PCW
są spółki Inovyn i Vynova, a na rynku krajowym spółka
BorsodChem.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Market Analytics
– Vinyls – 2019 (Nexant).

Sprzedaż wolumenowa segmentu Downstream
W 2019 roku łączna sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Downstream osiągnęła poziom 32 740 tys. ton i była wyższa w porównaniu do 2018
roku. Niższa sprzedaż produktów raﬁneryjnych na rynku polskim, przy wzrostach na pozostałych rynkach, została zbilansowana wzrostem
sprzedaży produktów petrochemicznych w efekcie wyższej dostępności instalacji produkcyjnych.
Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Downstream [mln PLN/ tys. ton]

Sprzedaż

1

2019

2018

zmiana %

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

2

3

4

5

6=(2-4)/4

7=(3-5)/5

Lekkie destylaty1

12 098

5 231

12 925

5 450

(6,4%)

(4 ,0%)

Średnie destylaty2

35 916

13 974

34 787

13 653

3,2%

2,4%

Frakcje ciężkie3

6 369

4 784

7 339

5 032

(13,2%)

(4 ,9%)

Monomery4

3 585

1 022

3 260

849

10,0%

20,4%

Polimery5

2 390

519

2 643

540

(9,6%)

(3,9%)

Aromaty6

1 080

424

1 096

367

(1,5%)

15,5%

903

1 030

825

1 067

9,5%

(3,5%)

Tworzywa sztuczne8

1 218

343

1 409

371

(13,6%)

(7,5%)

PTA

1 893

647

1 528

508

23,9%

27,4%

Pozostałe9

6 152

4 766

5 851

4 879

5,1%

(2,3%)

71 604

32 74 0

71 663

32 716

(0,1%)

0,1%

Nawozy sztuczne7

Razem

1) Benzyna, LPG.
2) Olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze.
3) Ciężki olej opałowy, asfalt, oleje.
4) Etylen, propylen.
5) Polietylen, polipropylen.
6) Benzen, toluen, paraksylen, ortoksylen.
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7) Canwil, siarczan amonu, saletra amonowa, pozostałe nawozy.
8) PCW, granulat PCW.
9) Pozostałe obejmują głównie: solankę, sól wypadową, destylaty próżniowe, aceton, amoniak, butadien, fenol, gazy techniczne, glikole, kaprolaktam, ług sodowy
oraz siarkę. Dodatkowo w ujęciu wartościowym przychody ze sprzedaży usług segmentu i materiałów.

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN w segmencie Downstream

2019

Średnie
destylaty

50,2%

Lekkie
destylaty

16,9%

Polimery

3,3%

Aromaty

1,5%

PTA

2,6%

Pozostałe

8,6%

Frakcje
ciężkie

8,9%

Monomery

5,0%

Nawozy
sztuczne

1,3%

Tworzywa
sztuczne

1,7%

10,3%

Monomery

4,6%

1,2%

Tworzywa
sztuczne

2,0%

2018

Średnie
destylaty

48,5%

Lekkie
destylaty

18,0%

Polimery

3,7%

Aromaty

1,5%

PTA

2,1%

Pozostałe

8,2%

Frakcje
ciężkie
Nawozy
sztuczne

W latach 2019, 2018 i 2017 Grupa nie zidentyﬁkowała wiodących klientów, z którymi zrealizowałaby indywidualnie przychody ze sprzedaży
przekraczające poziom 10% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN.
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Rynki zbytu i udziały rynkowe
Sprzedaż wolumenowa na rynkach macierzystych 1) Grupy ORLEN w segmencie Downstream [tys. ton]

Sprzedaż

2019

2018

zmiana

zmiana %

2

3

4=(2-3)

5=(2-3)/3

17 620

17 777

(157)

(0,9%)

8 512

8 441

71

0,8%

Czechy

6 608

6 498

110

1,7%

Razem

32 74 0

32 716

24

0,1%

Polska
Kraje bałtyckie i Ukraina

1) Wg kraju siedziby spółki realizującej sprzedaż.

Rynek polski
W 2019 roku Polska należała do jednych z najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej. Rosła konsumpcja gospodarstw
domowych, napędzana oczekiwanymi wzrostami wydatków budżetowych, napiętym rynkiem pracy i rosnącymi płacami. Niskie stopy
procentowe i realizacja inwestycji ﬁnansowanych m.in. funduszami UE, pomagały utrzymać pozytywne perspektywy w zakresie wzrostu
gospodarczego.

Grupa ORLEN była głównym dostawcą dla największych zagranicznych koncernów paliwowych, jednocześnie zwiększając aktywność w
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw dzięki działalności spółki ORLEN Paliwa.
Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Downstream na rynku polskim [tys. ton]

Sprzedaż

2019

2018

zmiana

zmiana %

2

3

4=(2-3)

5=(2-3)/3

Lekkie destylaty

1 736

1 837

(101)

(5,5%)

Średnie destylaty

7 196

7 164

32

0,4%

Frakcje ciężkie

2 228

2 503

(275)

(11,0%)

Monomery

836

693

143

20,6%

Aromaty

210

164

46

28,0%

Nawozy sztuczne

863

881

(18)

(2,0%)

Tworzywa sztuczne

252

276

(24)

(8,7%)

PTA

647

508

139

27,4%

3 652

3 751

(99)

(2,6%)

17 620

17 777

(157)

(0,9%)

Pozostałe
Razem
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Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Downstream na rynku polskim

2019

Średnie
destylaty
Aromaty
Pozostałe

40,8%

Lekkie
destylaty

9,9%

Frakcje
ciężkie

1,2%

Nawozy
sztuczne

4,9%

Tworzywa
sztuczne

12,7%

Monomery

4,7%

1,4%

PTA

3,7%

Frakcje
ciężkie

14,1%

MOnomery

3,9%

Tworzywa
sztuczne

1,6%

PTA

2,9%

20,7%

2018

Średnie
destylaty

40,3%

Lekkie
destylaty

10,3%

Aromaty

0,9%

Nawozy
sztuczne

5,0%

Pozostałe

21,0%

Sprzedaż Grupy ORLEN na rynku polskim w 2019 roku wyniosła 17 620 tys. ton i była niższa o (157) tys. ton (r/r). Nieznacznie niższy poziom
sprzedaży był efektem zmniejszenia sprzedaży niskomarżowych ciężkich frakcji raﬁneryjnych o (275) tys. ton (r/r), m.in. w rezultacie istotnej
poprawy uzysku paliw w PKN ORLEN.

W 2019 roku kontynuowano przygotowania do zmian regulacyjnych IMO 2020 w zakresie produkcji i sprzedaży ciężkiego oleju opałowego o
obniżonej zawartości siarki m.in. wprowadzono do sprzedaży produkt o obniżonej zawartości siarki (LSFO). Od stycznia 2020 roku maksymalna
dopuszczalna zawartość siarki w paliwie żeglugowym (także poza obszarami kontroli emisji) obniżona została z 3,5% do 0,5%.

Sprzedaż lekkich destylatów w samym segmencie Downstream zmniejszyła się o (5,5)% (r/r). Segment Downstream dostarcza również paliwa
do segmentu Detalicznego. W 2019 roku łączna sprzedaż lekkich destylatów ulokowana na rynku polskim przez oba segmenty była wyższa o
0,7% (r/r).

Wzrost sprzedaży średnich destylatów o 0,4% (r/r) został osiągnięty dzięki intensyﬁkacji sprzedaży paliwa lotniczego Jet A-1. Pozytywne trendy
sprzedaży tego paliwa są widoczne od kilku lat i wynikają z dynamicznego rozwoju rynku usług lotniczych w Polsce. Udział Grupy ORLEN w
sprzedaży krajowej paliw lotniczych utrzymał się na poziomie około 82,5%. Grupa rozwijała sprzedaż paliw lotniczych w segmencie into-plane
oraz kontynuowała dostawy do klientów strategicznych, m.in. dla Wojska Polskiego. Od 2019 roku rozpoczęto produkcję i sprzedaż paliwa
lotniczego JP-8 na potrzeby armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce. PKN ORLEN posiada również status Partnera Strategicznego
Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA.
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Z kolei sprzedaż oleju napędowego w 2019 roku osiągnęła porównywalny poziom (r/r), zmniejszyła się natomiast sprzedaż lekkiego oleju
opałowego w rezultacie korzystnych warunków pogodowych oraz przechodzenia konsumentów na bardziej ekonomiczne nośniki energii, w
tym głównie na gaz ziemny.

W obszarze petrochemicznym na rynku polskim odnotowano wyższą sprzedaż monomerów o 20,6% (r/r), aromatów o 28,0% (r/r) oraz PTA o
27,4% (r/r) dzięki wyższej dostępności instalacji (brak cyklicznego postoju instalacji oleﬁn z 2018 roku). Spadek sprzedaży PCW o (8,7)% wynikał z
postoju instalacji produkcyjnych, spadku popytu oraz wzrostu konkurencji producentów z Rosji, Ukrainy i USA. Niższa sprzedaż nawozów
sztucznych o (2,0)% wynikała z ograniczonego popytu ze strony odbiorców detalicznych w efekcie niesprzyjających warunków pogodowych
(wysokie temperatury).

Rynki krajów bałtyckich i Ukraina
Gospodarki krajów bałtyckich, pomimo niższej dynamiki (r/r), nadal raportowały pozytywne poziomy PKB. Według wstępnych danych
Międzynarodowego Funduszu Walutowego („MFW”) PKB w Estonii w 2019 roku osiągnął poziom 3,2% a Łotwy 2,8% (r/r).

Rynki krajów bałtyckich są atrakcyjnym miejscem zbytu paliw dla producentów skandynawskich, rosyjskich i białoruskich. Kraje te
charakteryzują się dużymi nadwyżkami zarówno oleju napędowego, jak i benzyn i stale poszukują możliwości ulokowania nadpodaży za
granicą.
Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Downstream na rynkach obsługiwanych przez Grupę ORLEN Lietuva [tys. ton]

Sprzedaż

2019

2018

zmiana

zmiana %

2

3

4=(2-3)

5=(2-3)/3

Lekkie destylaty

2 486

2 614

(128)

(4 ,9%)

Średnie destylaty

3 862

3 700

162

4 ,4%

1 881

1 888

(7)

(0,4%)

18

0

18

–

265

239

26

10,9%

8 512

8 4 41

71

0,8%

Frakcje ciężkie
Monomery
Pozostałe
Razem
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Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Downstream na rynkach obsługiwanych przez Grupę ORLEN Lietuva

2019

Średnie
45,4%
destylaty

Lekkie
29,2%
destylaty

Frakcje
ciężkie

22,1%

Pozostałe

3,3%

Frakcje
ciężkie

22,4%

Pozostałe

2,8%

2018

Średnie
43,8%
destylaty

Lekkie
destylaty

31,0%

Pomimo trudnych warunków operacyjnych wynikających z agresywnej polityki konkurencyjnej importerów sprzedaż wolumenowa Grupy
ORLEN Lietuva w 2019 roku zwiększyła się o 0,8% (r/r) do poziomu 8 512 tys. ton. Najlepsze wyniki osiągnięto w grupie średnich destylatów,
których sprzedaż wzrosła o 4 ,4%. Znaczący przyrost sprzedaży odnotowano dla paliwa lotniczego Jet A-1, którego wolumeny zwiększyły się o
24 ,9% (r/r). Sprzedaż oleju napędowego wzrosła o 2,1% (r/r).

Sprzedaż lekkich destylatów zmniejszyła się natomiast o (4 ,9)% (r/r).

ORLEN Lietuva aktywnie uczestniczyła w procesie bilansowania deﬁcytów Grupy ORLEN na rynku polskim. W 2019 roku dostarczono z tego
kierunku znaczne wolumeny do Polski zarówno transportem lądowym, jak i morskim.

Gospodarka Ukrainy od kilku lat rozwija się w zadowalającym tempie. Według danych MFW w 2019 roku dynamika PKB wyniosła 3,0% jednak
przy nadal wysokim poziomie inﬂacji wynoszącym 8,7%. Ukraina jest nadal postrzegana jako kraj niestabilny gospodarczo i obarczony dużym
ryzykiem rynkowym, co nie sprzyja nowym inwestycjom i wzrostowi potrzeb transportowych.

W 2019 roku na rynku ukraińskim miało miejsce odwrócenie, obserwowanego od kilku ostatnich lat, trendu spadkowego konsumpcji benzyn.
Rynek benzyn wzrósł aż o 13,3% (r/r). Konsumpcja oleju napędowego zwiększyła się z kolei o 5,3% (r/r). Podaż oleju napędowego w drugiej
połowie 2019 roku znacznie spadła w związku z obłożeniem 4% cłem produktu rosyjskiego dostarczanego rurociągiem. Oznaczało to
zaprzestanie dostaw oleju napędowego tą drogą i konieczność znacznego zwiększenia importu z Białorusi, Litwy i z morza. Konsumpcja Jet A-1
powróciła do poziomu z roku 2018, co oznacza spadek o (35)% w stosunku do roku 2018 głównie w wyniku uszczelnienia luki prawnej
pozwalającej na mieszanie paliwa Jet A-1 z olejem napędowym.

W 2019 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, ukraiński rynek paliw podlegał silnej presji konkurencyjnej ze strony eksporterów rosyjskich i
białoruskich oferujących atrakcyjny cenowo produkt. Pomimo tego osiągnięto rekordowy wynik sprzedaży paliw na poziomie blisko 1 mln ton.
Największy wzrost miał miejsce w przypadku benzyny i paliwa Jet A-1. W osiągnieciu tak dobrych wyników, oprócz trudnej sytuacji podażowej,
pomogła renoma pewnego i solidnego dostawcy.
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Największą przewagą konkurencyjną Grupy ORLEN Lietuva jest precyzja i terminowość dostaw oraz niezależność dostaw od sytuacji
geopolitycznej w regionie. Grupa ORLEN od lat buduje silną pozycję stabilnego i wiarygodnego partnera. Grupa ORLEN reprezentuje jedyny
działający na Ukrainie koncern zachodni, którego kondycja najmniej zależy od skutków niestabilnej sytuacji politycznej w kraju, a tym bardziej
trudnych relacji Ukrainy z Rosją.

Rynek czeski
Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne i rynkowe w postaci PKB i konsumpcji rynkowej miało istotny wpływ na wyniki sprzedażowe Grupy
ORLEN na rynku czeskim.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Downstream na rynku czeskim [tys. ton]

Sprzedaż

2019

2018

zmiana

zmiana %

2

3

4=(2-3)

5=(2-3)/3

Lekkie destylaty

1 009

999

10

1,0%

Średnie destylaty

2 916

2 789

127

4 ,6%

Frakcje ciężkie

675

641

34

5,3%

Monomery

168

156

12

7,7%

Polimery

519

540

(21)

(3,9%)

Aromaty

214

203

11

5,4%

Nawozy sztuczne

167

186

(19)

(10,2%)

91

95

(4)

(4 ,2%)

849

889

(40)

(4 ,5%)

6 608

6 498

110

1,7%

Tworzywa sztuczne
Pozostałe
Razem
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Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Downstream na rynku czeskim

2019

Średnie
destylaty

44,1%

Lekkie
destylaty

15,3%

Polimery

7,9%

Aromaty

3,2%

Pozostałe

12,9%

Frakcje
ciężkie

10,2%

Monomery

2,5%

Nawozy
sztuczne

2,5%

Tworzywa
sztuczne

1,4%

Frakcje
ciężkie

9,9%

Monomery

2,4%

Nawozy
sztuczne

2,9%

Tworzywa
sztuczne

1,5%

2018

Średnie
destylaty

42,9%

Polimery

8,3%

Pozostałe

13,6%

Lekkie
destylaty
Aromaty

15,4%
3,1%

Rok 2019 był okresem odbudowy udziałów rynkowych i wolumenów sprzedaży utraconych na skutek postojów remontowych instalacji
produkcyjnych w 2018 roku oraz realizacji ambitnego celu strategicznego, polegającego na wdrożeniu indeksu cenowego UIC. Indeks został
zaakceptowany przez cały rynek, w tym przez instytucje publiczne, stając się częścią praktyki rynkowej. Całość kontraktów na rok 2020 zostało
zawartych w oparciu o UIC.

Sprzedaż wolumenowa Grupy Unipetrol w 2019 roku zwiększyła się o 1,7% (r/r) do poziomu 6 608 tys. ton. (r/r). Bardzo dobre rezultaty osiągnięto
na sprzedaży średnich destylatów, która wzrosła o 4 ,6% (r/r) głównie dzięki wyższej o 38,2% (r/r) sprzedaży paliwa lotniczego Jet A-1. Sprzedaż
oleju napędowego wzrosła natomiast o 3,7% (r/r). Wzrost sprzedaż lekkich destylatów o 1,0% (r/r) był możliwy dzięki wyższej sprzedaży benzyny o
1,9% (r/r).

Grupa Unipetrol w 2019 roku kontynuowała sprzedaż do szerokiego portfela klientów, w tym do dużych koncernów paliwowych i sieci
hipermarketów. Unipetrol sprzedawał swoje produkty na rynkach eksportowych: słowackim, węgierskim, niemieckim, austriackim, jak również
polskim, uczestnicząc w strategii optymalizacji przepływów strumieni produktowych wewnątrz Grupy ORLEN.
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GRI:

103-1, 103-2, 103-3

Źródła zaopatrzenia
Ropa naftowa
PKN ORLEN dostarcza ropę naftową do raﬁnerii w Płocku oraz trzech raﬁnerii Grupy ORLEN zlokalizowanych odpowiednio w Litvinovie i
Kralupach w Czechach oraz w Możejkach na Litwie.
Na przełomie kwietnia i maja 2019 roku, w związku z zanieczyszczeniem chlorkami organicznymi rosyjskiej ropy oraz czasowym wstrzymaniem
dostaw rurociągiem „Przyjaźń”, nastąpiła znacząca redukcja dostaw rurociągowych, czego odzwierciedleniem była zmiana miesięcznej
struktury dostaw realizowanych w ramach kontraktów terminowych na kierunku polskim oraz czeskim. W celu zapewnienia ciągłości dostaw i
przerobu, zwiększono udział droższych rop niskosiarkowych sprowadzanych drogą morską.
W 2019 roku obowiązywały dwie umowy długoterminowe na dostawy ropy naftowej drogą rurociągową dla raﬁnerii w Płocku (zawarte
odpowiednio z ﬁrmami Rosneft Oil Company oraz Tatneft Europe AG) oraz na dostawy ropy drogą morską: umowa długoterminowa z Saudi
Arabian Oil Company i sześciomiesięczna umowa z Saudi Aramco Products Trading Company („ATC”), spółką-córką Aramco.

Dostawcami surowca do wszystkich raﬁnerii Grupy ORLEN byli zarówno producenci, jak i inne ﬁrmy działające na międzynarodowym rynku
naftowym. Surowiec dostarczany do Płocka pochodził przede wszystkim z Rosji i Arabii Saudyjskiej, ale zrealizowano również dostawy z Angoli,
Kazachstanu, Nigerii, Norwegii, Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Do raﬁnerii w Czechach ropę dostarczano z: Rosji, Arabii
Saudyjskiej, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Libii, Nigerii oraz Stanów Zjednoczonych. Raﬁneria w Możejkach zaopatrywana była głównie w ropę
rosyjską, a ponadto zrealizowano dostawy z Arabii Saudyjskiej, Kazachstanu, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W 2019 roku udział ﬁrmy
Rosneft Oil Company w dostawach ropy naftowej przekroczył 10% przychodów Grupy ORLEN.

Gaz ziemny
Grupa ORLEN to podmiot posiadający największy potencjał konsumpcji gazu w Polsce i jeden z najwyższych w Republice Czeskiej i na Litwie.
Gaz ziemny jest wykorzystywany jako paliwo do produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz jako surowiec wykorzystywany w produkcji paliw i
nawozów. Łączny potencjał konsumpcji gazu ziemnego w Grupie ORLEN w Polsce to ponad 3 mld Nm 3 rocznie, co stanowi około 20%
krajowego zużycia. W Grupie ORLEN gaz ziemny wykorzystywany jest przede wszystkim w następujących lokalizacjach:

Zakład Produkcyjny PKN ORLEN w Płocku: dla potrzeb produkcji raﬁneryjnej, petrochemicznej, energii elektrycznej oraz ciepła.
Zakład Produkcyjny ANWIL we Włocławku: dla potrzeb produkcji nawozów.
Blok gazowo-parowy CCGT w Płocku: na potrzeby produkcji energii elektrycznej oraz ciepła.
Blok gazowo-parowy CCGT we Włocławku: na potrzeby produkcji energii elektrycznej oraz ciepła.
Zakłady Produkcyjne w Kralupach, Litvinovie, Kolinie i Pardubicach (Unipetrol) oraz Zakład Produkcyjny w Neratovicach (Spolana): na
potrzeby produkcji raﬁneryjnej, petrochemicznej, energii elektrycznej, ciepła oraz produkcji nawozów.
Zakład Produkcyjny w Możejkach: na potrzeby produkcji energii elektrycznej oraz ciepła.

Zakupy gazu ziemnego dla Grupy ORLEN w Polsce opierają się głównie na zawartym w roku 2016, na okres 5 lat, kontrakcie pomiędzy PKN
ORLEN i PGNiG oraz na umowach uzupełniających, które zawarte zostały z głównymi dostawcami gazu w Europie. Kolejnym źródłem gazu są
zakupy realizowane w Polsce, na Towarowej Giełdzie Energii. Grupa ORLEN realizuje działania mające na celu zapewnienie stabilnych dostaw i
obniżanie kosztu zakupu gazu ziemnego, m.in. poprzez dywersyﬁkację źródeł dostaw, centralizację oraz rozwijanie kompetencji w zakresie
obrotu gazem ziemnym. Portfel zawartych umów gazowych pozwala na podejmowanie działań optymalizujących koszty zakupu zarówno w
zakresie wyboru indeksów gazowych, jak również miejsca dostaw. PKN ORLEN posiada umowy przesyłowe zarówno z operatorami krajowymi
jak i zagranicznymi, zapewniając tym samym pełną obsługę logistyczną w zakresie przesyłu i dostaw gazu do Zakładu Produkcyjnego w
Płocku, CCGT Włocławek oraz CCGT Płock. Ponadto PKN ORLEN rozwija działalność związaną ze sprzedażą gazu ziemnego zarówno do
klientów detalicznych, jak również na rynku hurtowym.

Grupa ORLEN realizuje także szereg projektów poszukiwawczowydobywczych w celu pozyskania własnych źródeł gazu.
W 2019 roku nie występowały podmioty, których udział w dostawach gazu ziemnego przekroczył 10% przychodów Grupy ORLEN.
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SEGMENT DETAL

Wskaźniki GRI na tej stronie:

GRI:

103-1, 103-2

Kapitały:

103-1, 103-2
2019
j.m.

Grupa ORLEN

Polska

Niemcy

Czechy

Słowacja

Litwa

Sprzedaż ogółem

tys.t

9 817

5 883

2 961

895

Nd

78

Udziały w rynku*

%

16,4

34 ,1

6,6

24 ,6

nd

4 ,7

liczba

2 836

1 800

585

416

10

25

Premium

liczba

1 930

1 737

–

160

10

23

Ekonomiczne

liczba

851

38

568

245

–

–

Pozostałe

liczba

55

25

17

11

–

2

CODO/COCO1

liczba

2 294

1 361

497

401

10

25

DOFO/DODO1

liczba

542

439

88

15

–

–

j.m.

Grupa ORLEN

Polska

Niemcy

Czechy

Słowacja

Litwa

liczba

2 421

1 699

385

306

8

23

Stop Cafe

liczba

967

820

–

125

7

15

Stop Cafe Bistro

liczba

342

321

–

21

–

–

Stop Cafe 2.0.

liczba

727

558

–

160

1

8

star connect

liczba

117

–

117

–

–

–

star cafe

liczba

268

–

268

–

–

–

Liczba stacji, w tym:

STACJE DETALICZNE

Łącznie, w tym:

PUNKTY GASTRONOMICZNE

*stan aktualny na czerwiec 2020 r.

Grupa ORLEN jest zdecydowanym liderem sprzedaży detalicznej paliw w Europie Centralnej. Na koniec 2019 roku łączna liczba stacji
wyniosła 2 836 obiekty, w tym 10 stacji na słowackim nowym rynku macierzystym.

W Polsce stacje paliw działają pod marką ORLEN w segmencie premium oraz Bliska w segmencie ekonomicznym (2% sieci i udział ten (r/r)
spada), w Czechach i na Słowacji głównie pod marką Benzina i Benzina Plus, natomiast na Litwie pod marką ORLEN. Na rynku niemieckim
spółka ORLEN Deutschland zarządza stacjami ekonomicznymi pod marką Star, a uzupełnieniem sieci jest kilkanaście stacji przymarketowych
Famila.
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Liczba stacji oraz udział w rynku Grupy ORLEN na rynkach działalności na koniec 2019 roku

Źródło: Opracowanie własne.

Więcej informacji na temat udziałów Grupy ORLEN na poszczególnych rynkach oraz podmiotów konkurencyjnych znajduje się w sekcji
„Otoczenie Konkurencyjne”.

Sprzedaż wolumenowa segmentu Detalicznego
Sprzedaż wolumenowa segmentu Detalicznego Grupy ORLEN w 2019 roku wzrosła o 3,9% (r/r) i wyniosła 9 815 tys. ton w rezultacie wyższej
sprzedaży wszystkich rodzajów paliw na wszystkich rynkach operacyjnych (poza LPG w Niemczech i na Litwie).
Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym [mln PLN/tys. ton]

Sprzedaż

1
Lekkie destylaty1)
Średnie destylaty2)
Pozostałe3)
Razem

2019

2018

zmiana %

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

2

3

4

5

6=(2-4)/4

7=(3-5)/5

14 659,0

3 775,4

14 266,0

3 546,3

2,8%

6,5%

20 405,0

6 039,1

19 879,0

5 900,2

2,6%

2,4%

3 846,0

0,0

3 194 ,0

0,0

20,4%

–

38 910,0

9 814 ,6

37 339,0

9 4 4 6,5

4 ,2%

3,9%

1) Benzyna, LPG.
2) Olej napędowy; lekki olej opałowy sprzedawany przez ORLEN Deutschland.
3) Pozostała wartość - obejmuje przychody ze sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych.
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Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym

Lekkie
destylaty: 37,7%

2019

Średnie
destylaty: 52,4%

Pozostałe: 9,9%

Lekkie
destylaty: 38,2%

2018

Średnie
destylaty: 53,2%

Pozostałe: 8,6%

Rynki zbytu
Do rynków macierzystych Grupy ORLEN w obszarze sprzedaży detalicznej zaliczamy Polskę (obsługiwaną przez PKN ORLEN), Niemcy (sieć
stacji zarządzana przez spółkę ORLEN Deutschland), Czechy i Słowację (stacje pod szyldem Benziny, wchodzącej w skład Grupy Unipetrol,
będącej częścią Grupy ORLEN) oraz Litwę (sieć stacji zarządzana przez spółkę zależną AB ORLEN Baltics Retail).
Sprzedaż wolumenowa na rynkach macierzystych Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym [tys. ton]

Sprzedaż

2019

2018

1

2

3

zmiana

zmiana %
4=(2-3)

5=(2-3)/3

Polska

5 883,0

5 695,7

187,3

3,3%

Niemcy

2 960,7

2 837,5

123,2

4 ,3%

Czechy

893,0

837,4

55,6

6,6%

77,9

75,9

1,9

2,5%

9 814 ,6

9 4 4 6,5

368,0

3,9%

Litwa
Razem

Rynek polski
Wielkość sprzedaży paliw w segmencie Detalu w 2019 roku wzrosła o 3,3% (r/r). Poprawa standardu technicznego stacji, włączanie do sieci
nowych obiektów o dużym potencjale wolumenowym oraz zwiększenie liczby stacji w nowym formacie sklepowo-gastronomicznym przełożyły
się na wzrost średniorocznego przelewu na stację do poziomu 4 ,8 mln litrów dla stacji własnych CODO.
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Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku polskim [tys. ton]

Sprzedaż

2019

2018

2

3

zmiana

zmiana %
4=(2-3)

5=(2-3)/3

Lekkie destylaty

2 168,3

2 038,6

129,7

6,4%

Średnie destylaty

3 714 ,7

3 657,1

57,6

1,6%

5 883,0

5 695,7

187,3

3,3%

Razem

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku polskim

Lekkie
destylaty: 36,9%

2019
Średnie
destylaty: 63,1%

Lekkie
destylaty: 35,8%

2018
Średnie
destylaty: 64,2%

W 2019 roku łączna liczba stacji PKN ORLEN w Polsce zwiększyła się
o 13 obiektów i na koniec roku liczyła 1 800 stacji paliw.

Liczba stacji CODO

Liczba stacji CODO wyniosła 1 361 stacji i w trakcie 2019 roku zwiększyła się o 19 obiektów. Efektem realizacji programu inwestycyjnego było
włączenie do sieci stacji własnych 24 nowych obiektów CODO (w tym 1 MOP – na trasie S5). W trakcie 2019 roku zamkniętych zostało 5 obiektów
CODO.

W ramach prac ukierunkowanych na rozwój sieci ORLEN w Polsce, zabezpieczono szereg lokalizacji, w których w kolejnych latach zostaną
wybudowane nowe stacje paliw. Wśród zabezpieczonych projektów jest 7 stacji autostradowych.

Na przestrzeni 2019 roku zrealizowano ponad 120 modernizacji technicznych już funkcjonujących obiektów. W dalszym ciągu trwa końcowa
faza rebrandingu stacji Bliska na markę ORLEN. Liczba stacji Bliska w ciągu 2019 roku zmniejszyła się z 54 do 38 (CODO i DOFO).
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Liczba stacji franczyzowych DOFO

Liczba stacji franczyzowych DOFO na koniec 2019 roku liczyła 439 obiektów i zmniejszyła się o 6 stacji paliw w porównaniu z rokiem
ubiegłym. W 2019 roku do sieci DOFO PKN ORLEN zostało włączonych 19 nowych obiektów. Podpisano ponad 180 aneksów (krótko- i
długoterminowych) przedłużających umowy współpracy. Systematycznie rosła również efektywność stacji franczyzowych współpracujących z
Grupą ORLEN.

W roku 2019 PKN ORLEN poprawił wolumen sprzedaży ﬂotowej o 2,4% (r/r), osiągając rekordowy (prawie 2,4 mld litrów) wynik sprzedaży.
Segment CRT (ﬁrmy transportowe) utrzymał sprzedaż na poziomie ubiegłego roku, natomiast pozostałe segmenty zanotowały wzrost (r/r).

Rok 2019 był bardzo dobrym rokiem dla obszaru pozapaliwowego. Wielkość obrotów sklepowych (łącznie z gastronomią) w sieci PKN ORLEN
zwiększyła się o 10% (r/r). Kontynuowane były projekty rozwoju produktów pod markami własnymi VERVA, Stop.Cafe, „O!”. O 8 nowych indeksów
została rozszerzona gama produktów marki własnej. Dzięki wsparciu kampanii reklamowej „Loteria z Kubicą”, wielu klientów sięgnęło po
produkty naszych marek własnych (Verva, O! i Stop Cafe) doceniając ich wysoką jakość w atrakcyjnej cenie.

Koncept gastronomiczny Stop Cafe 2.0. pojawił się na kolejnych 186 stacjach, dzięki czemu na koniec 2019 roku PKN ORLEN posiadał już 558
stacji w tym formacie (w tym 63 na stacjach DOFO). Po uwzględnieniu wszystkich formatów gastronomicznych (Stop Cafe, Stop Cafe Bistro i
Stop Cafe 2.0.) w sieci PKN ORLEN funkcjonowało 1 699 stacji z ofertą gastronomiczną.

W 2019 roku wybudowanych zostało 9 nowych myjni samochodowych. Według badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Badań Jakości
myjnie na stacjach ORLEN zostały uznane za najlepsze myjnie na rynku polskim.

W 2019 roku największym projektem obszaru Sprzedaży Detalicznej była zmiana modelu dystrybucji – zastąpienie dystrybutorów
przez operatora logistycznego i nawiązanie bezpośrednich relacji biznesowych z dostawcami produktów sklepowych i gastronomicznych.

PKN ORLEN realizował również szereg działań mających na celu usprawnienie i poprawę jakości obsługi klientów. Kolejne stacje zostały objęte
usługą Mobilny Kasjer, umożliwiającą dokonywanie płatności na podjeździe w godzinach wzmożonego ruchu. Na wybranych stacjach (w tym
MOP) wprowadzono usługę Szybki Pas, polegającą na kierowaniu klienta paliwowego do wybranych dystrybutorów obsługiwanych przez
Mobilnego Kasjera. Większość stacji została objęta tzw. kolejkowaniem nalewu, tj. możliwością dokonania kolejnego nalewu przed dokonaniem
opłaty za poprzednie tankowanie, co skraca czas oczekiwania klientów. Na ponad 460 stacjach paliw wprowadzono możliwość obustronnego
tankowania samochodów bez względu na umiejscowienie nalewu paliwa w samochodzie dzięki odpowiedniej infrastrukturze na stacjach. W
dalszym ciągu rozwijana była usługa płatności mobilnych (aplikacja ORLEN Mobile), umożliwiająca dokonywanie płatności za paliwo
bezpośrednio przy dystrybutorze – obecnie wszystkie stacje są już przygotowane do obsługi płatności mobilnych.

Do 2019 roku na miejskich i tranzytowych stacjach paliw PKN ORLEN zostało zrealizowanych 39 stacji ładowania, a kolejne są na etapie prac
odbiorowych. Umożliwiają one ładowanie do dwóch samochodów jednocześnie mocą 50 lub 100 kW po stronie stałoprądowej DC oraz jednego
samochodu mocą do 43kW po stronie zmiennoprądowej AC. Stacje ładowania są wyposażone w złącza umożliwiające obsługę wszystkich
pojazdów elektrycznych na rynku europejskim. W perspektywie 2021 roku Koncern zamierza wyposażyć swoją sieć w 150 stacji szybkiego
ładowania pojazdów elektrycznych.
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W 2019 roku wdrażano system IT do zarządzania siecią stacji ładowania PKN ORLEN. Docelowo pełne wdrożenie systemu pozwoli rozpocząć
pobieranie opłat za usługę ładowania na infrastrukturze PKN ORLEN za pomocą aplikacji mobilnej.

W 2019 roku ORLEN kontynuował współpracę z ﬁrmą Nextbike Polska, w ramach której na 36 stacjach PKN ORLEN uruchomiono możliwość
wypożyczenia rowerów klasycznych oraz elektrycznych (łącznie 360 sztuk).

Rynek niemiecki
W 2019 roku Grupa ORLEN na rynku niemieckim zanotowała wzrost wolumenu sprzedaży paliw o 4 ,3% (r/r). Średnioroczny przelew na stację
wzrósł do poziomu 5,0 mln litrów.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku niemieckim [tys. ton]

Sprzedaż

2019

2018

2

3

zmiana

zmiana %
4=(2-3)

5=(2-3)/3

Lekkie destylaty

1 299,5

1 216,2

83,3

6,8%

Średnie destylaty

1 661,2

1 621,3

39,9

2,5%

2 960,7

2 837,5

123,2

4 ,3%

Razem

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku niemieckim

Lekkie
destylaty: 43,9%

Lekkie
destylaty: 42,9%

2019

2018

Średnie
destylaty: 56,1%

Średnie
destylaty: 57,1%

Liczba stacji zarządzanych przez spółkę ORLEN Deutschland wyniosła 585 obiektów (568 stacji z segmentu ekonomicznego Star oraz 16
stacji Famila) i zwiększyła się o 3 stacje (r/r). Prawie 85% sieci to stacje własne, działające w modelu CODO, pozostała część to stacje należące
do osób prywatnych (DODO). W 2019 roku sieć włączyła 4 stacje własne (CODO) i przejęła 2 obiekty działające w modelu DODO. W związku z
wygaśnięciem umowy 1 stacja paliw została wyłączona z sieci Star. Koncept gastronomiczny Star connect pojawił się na kolejnych 45 stacjach i
w rezultacie na koniec 2019 roku ORLEN Deutschland posiadał już 117 stacji w tym formacie. Po uwzględnieniu wszystkich formatów
gastronomicznych (Star connect i Star cafe) w sieci funkcjonowało 385 stacji z ofertą gastronomiczną.

W 2019 roku spółka ORLEN Deutschland odnotowała wzrost marży pozapaliwowej o 1,5%. W znaczący sposób rozszerzono też ofertę produktów
polskich producentów oferowanych na stacjach Star.

Sieć Star posiada największą liczbę myjni spośród wszystkich sieci detalicznych zarządzanych przez Grupę ORLEN (412 myjni portalowych oraz
54 myjnie samoobsługowe). W 2019 roku przeprowadzono modernizację 34 myjni portalowych oraz 3 myjni samoobsługowych. Rozpoczęto
także test rozwiązań mających na celu usprawnienie i poprawę jakości obsługi klientów. Uruchomiony został na 3 stacjach test aplikacji
mobilnej, umożliwiającej dokonywanie płatności za myjnię.
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Ważnym krokiem w rozwoju sieci stacji paliw na południu było otwarcie w październiku pierwszej stacji paliw star w Bawarii (Monachium) –
tym samym stacje star od 2019 roku są obecne w każdym landzie Republiki Federalnej Niemiec.

W 2019 roku ORLEN Deutschland kontynuował współpracę z jednym z największych europejskich klubów motoryzacyjnych ADAC,
zrzeszającym kilkanaście milionów członków w Niemczech. Star pozostaje 3 siecią w Niemczech (pierwszą działającą w segmencie
ekonomicznym) współpracującą z ADAC.

Rynek czeski i słowacki
Grupa ORLEN po raz kolejny zwiększyła sprzedaż paliw na rynku czeskim o 6,6% (r/r) a średnioroczna sprzedaż na stację wyniosła 2,6 mln l.
Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku czeskim [tys. ton]

Sprzedaż

2019

2018

2

3

zmiana

zmiana %
4=(2-3)

5=(2-3)/3

Lekkie destylaty

292,5

276,4

16,1

5,8%

Średnie destylaty

600,5

561,0

39,5

7,0%

Razem

893,0

837,4

55,6

6,6%

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku czeskim

Lekkie
destylaty: 32,8%

2019
Średnie
destylaty: 67,2%

Lekkie
destylaty: 33,0%

2018
Średnie
destylaty: 67,0%

Na koniec 2019 roku Grupa ORLEN zarządzała w Czechach siecią 416 stacji
paliw (401 stacji własnych oraz 15 stacji franczyzowych).
Stacje detaliczne na rynku czeskim funkcjonowały pod marką Benzina. Na rynku czeskim działa również jedna stacja ORLEN. W ciągu roku sieć
zwiększyła się o kolejnych 7 stacji.

Na koniec 2019 roku liczba stacji pod marką Benzina na rynku słowackim wyniosła 10 stacji. Wszystkie liczby to stacje własne działające w
modelu CODO.

W 2019 roku zwiększył się wolumen sprzedaży ﬂotowej dzięki systematycznemu zwiększaniu liczba stacji, wdrożeniu nowych programów i
formuł współpracy z klientami ﬂotowymi oraz rozwojowi programu przedpłaconych kart ﬂotowych dla klientów indywidualnych. Udział
sprzedaży ﬂotowej w wolumenie sprzedaży przekroczył poziom 37%. Benzina kontynuowała inwestycje w modernizację i rozwój sieci stacji
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paliw w Czechach. Wdrożono format Stop Cafe 2.0. w kolejnych 60 punktach sprzedaży. Tym samym na koniec 2019 roku Benzina posiadała już
160 stacji w tym formacie. Po uwzględnieniu wszystkich formatów gastronomicznych (Stop Cafe, Stop Cafe Bistro, Stop Cafe 2.0.) w sieci
Benzina funkcjonowało 306 stacji z ofertą gastronomiczną. Zmodernizowano ponadto automatyczne myjnie samochodowe na 27 lokalizacjach.

Dzięki zrealizowanemu szerokiemu programowi inwestycyjnemu oraz dużej liczbie projektów odtworzeniowych, sieć Benzina poprawiła
również wyniki w obszarze pozapaliwowym. Obroty sklepowe zwiększyły się o 11% (r/r), a obroty w gastronomii o 27% (r/r).

Rynek litewski
W 2019 roku spółka ORLEN Baltics Retail na rynku litewskim zwiększyła sprzedaż paliw o 2,6% (r/r) oraz średnioroczny przelew na stację do
poziomu 3,9 mln litrów.
Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku litewskim [tys. ton]

Sprzedaż

2019

2018

2

3

zmiana

zmiana %
4=(2-3)

5=(2-3)/3

Lekkie destylaty

15,2

15,2

–

–

Średnie destylaty

62,7

60,8

1,9

3,1%

Razem

77,9

75,9

1,9

2,6%

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku litewskim

Lekkie
destylaty: 19,5%

2019

Średnie
destylaty: 80,5%
Lekkie
destylaty: 20,0%

2018

Średnie
destylaty: 80,0%
Liczba stacji nie zmieniła się (r/r) i na koniec 2019 roku wyniosła 25 stacji własnych COCO. W 2019 roku rozpoczęto budowę 4 nowych stacji
oraz 1 projekt Zburz i Buduj oraz zakończono prace modernizacyjne na 8 stacjach. Na koniec 2019 roku 32% sieci funkcjonowało w standardzie
Stop Cafe 2.0. Rozszerzenie oferty na zmodernizowanych stacjach przełożyło się na wzrost przychodów pozapaliwowych o 15% (r/r).

Wzrost sprzedaży ﬂotowej na Litwie był najistotniejszym elementem wzrostu sprzedaży oleju napędowego. W całym 2019 roku udział sprzedaży
ﬂotowej zwiększył się o 1,6 p.p. i wyniósł blisko 48% całości sprzedaży.

Źródła zaopatrzenia
Aktywa raﬁneryjne będące własnością Grupy ORLEN były w 2019 roku głównym źródłem dostaw paliw dla sieci w Polsce, Czechach i na Litwie.
Grupa ORLEN nie posiada własnych zakładów produkcyjnych na rynku niemieckim. W odróżnieniu od innych rynków krajowych, spółka ORLEN
Deutchland współpracuje z podmiotami działającymi na niemieckim rynku hurtowym, w tym z Deutsche BP AG, Shell Deutschland Oil GmbH,
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Total Deutschland GmbH, Esso Deutschland GmbH. Znaczna część paliw sprzedawanych przez ORLEN Deutschland pochodzi z raﬁnerii
Litvionov (Unipetrol RPA s.r.o.), wchodzącej w skład Grupy ORLEN. Dostawy z Czech w 2019 roku nie zmieniły się ilościowo w stosunku do roku
poprzedniego i zaspokoiły prawie 20% zapotrzebowania na paliwa w spółce ORLEN Deutschland.
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SEGMENT W YDOBYCIE

Wskaźniki GRI na tej stronie:

GRI:

103-1, 103-2

Kapitały:

103-1, 103-2

W ydobycie i produkcja 2019

j.m.
Rezerwy ropy i gazu (2P)
Wydobycie
Średnia produkcja
Struktura wydobycia (ciekłe/gazowe)

Kanada

mln boe

Polska

186,3

11,0

mln boe/rok

6,3

0,4

tys. boe/dzień

17,2

1,0

49/51

-/100

%

Odwierty (netto)1

liczba

16,6

3,0

Koncesje

liczba

–

20

1 Welkość

skorygowana o udział innych partnerów.

Strategia Grupy ORLEN zakłada kontynuację działalności poszukiwawczo-wydobywczej w celu zwiększania wydobycia i poszerzania
dostępu do własnych zasobów ropy i gazu ziemnego w oparciu o scenariusz ostrożnej kontynuacji, który umożliwia elastyczne reagowanie
i dostosowanie poziomu nakładów inwestycyjnych do zmian zachodzących na rynku cen węglowodorów.

Posiadane kompetencje i doświadczenie międzynarodowego zespołu specjalistów z Polski i Kanady pozwalają realizować misję i wizję PKN
ORLEN w zakresie poszukiwań i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego poprzez sprawne zarządzanie zdywersyﬁkowanym portfelem aktywów.

Na terenie Polski, Grupa ORLEN na koniec 2019 roku posiadała samodzielnie oraz z partnerem (PGNiG S.A.) 20 koncesji poszukiwawczorozpoznawczych o łącznej powierzchni blisko 13,5 tys. km2, położonych w obrębie 6 województw, dysponując zasobami 2P (potwierdzone i
prawdopodobne) wynoszącymi 11,0 mln boe. Grupa ORLEN posiada 100% udziałów w 9 koncesjach, 49% udziałów w 9 koncesjach oraz 49%
udziałów w części 2 koncesji w ramach wydzielonego obszaru objętego Umową o Wspólnych Operacjach Sieraków.

W prowincji Alberta w Kanadzie Grupa ORLEN jest rozpoznawalnym operatorem z aktywami poszukiwawczo-produkcyjnymi o łącznej
powierzchni 274 ,4 tys. akrów (1,1 tys. km2) i łącznymi zasobami 2P wynoszącymi 186,3 mln boe.

Grupa ORLEN prowadzi projekty poszukiwawczo - wydobywcze w Polsce i
Kanadzie. Łączne zasoby (2P) ropy i gazy na koniec 2019 roku wynosiły 197,3
mln boe.
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Działalność w Polsce
Działalność operacyjna obejmowała wydobycie oraz poszukiwania złóż węglowodorów. Obecne krajowe wydobycie gazu odbywa się we
współpracy z PGNiG S.A. Wydobycie w części udziału przypadającego na Grupę ORLEN osiągnęło średnioroczny poziom 1,0 tys. boe/d.
Podstawowe prace poszukiwawcze w Polsce prowadzone były w czterech prowincjach naftowych.

W Małopolskiej Prowincji Naftowej prace realizowane były w ramach trzech Projektów. W Projekcie Karpaty przeprowadzono przetwarzanie i
interpretację danych sejsmicznych 3D, pozyskanych w ramach wykonanych w 2018 roku prac terenowych. Zrealizowano również cyfrowanie
proﬁlowań geoﬁzycznych i pozyskanie danych z archiwalnych otworów z obszaru, dokonując ich interpretacji litologiczno-złożowe W ramach
Projektu Miocen zrealizowano akwizycję oraz przetwarzanie i interpretację danych sejsmicznych 3D, w celu wykartowania kolejnych obiektów
poszukiwawczych w regionie. Wykonano wiercenie dwóch otworów poszukiwawczych na złożu Bystrowice, jak również uzbrojono do
wydobycia odwiert wykonany w 2018 roku, w którym odkryto ww. złoże gazu ziemnego. Prowadzono prace koncepcyjne i projektowodokumentacyjne związane z dalszym rozwiercaniem i zagospodarowaniem złoża Bystrowice. Jednocześnie wybrano wykonawcę prac dla
zagospodarowania złoża Bystrowice – Etap I, w formule generalnego realizatora inwestycji.

W kolejnym roku kontynuowane będą prace w kierunku zagospodarowania ww. złoża oraz wykonanie dalszych analiz w celu odwiercenia
kolejnego otworu w obszarze.

W Projekcie Bieszczady, realizowanym z partnerem (PGNiG S.A.) zrealizowano wiercenie otworu rozpoczętego na przełomie 2018 i 2019 roku.
Ponadto ukończono przetwarzanie i interpretację danych sejsmicznych 2D, pozyskanych w ramach prac terenowych przeprowadzonych w roku
poprzedzającym. W ramach dalszych prac poszukiwawczych rozpoczęto wiercenie kolejnego otworu w obszarze.

W W ielkopolskiej Prowincji Naftowej realizowane były prace w ramach Umowy o Wspólnych Operacjach z PGNiG S.A. na dwóch projektach.
W Projekcie Sieraków prowadzono prace formalno-prawne i projektowe dla odwiercenia otworu horyzontalnego udostępniającego złoże do
wydobycia. Kontynuowano również prace koncepcyjne, mające na celu zagospodarowanie złoża ropy naftowej.

W ramach Projektu Płotki prowadzono prace budowlano-montażowe w zakresie zagospodarowania otworu Miłosław-5H (złoże Miłosław),
uruchamiając na początku sierpnia otwór do wydobycia. Realizowano również prace planistyczne i przygotowawcze dla zagospodarowania
złoża Chwalęcin odkrytego w 2018 roku. Zrealizowano akwizycje zdjęcia sejsmicznego 3D, przeprowadzając jego processing i interpretacje,
prowadzono również reprocessing i interpretacje archiwalnych danych 3D.

W czwartym kwartale rozpoczęto wiercenie kolejnego otworu poszukiwawczego oraz zrealizowano akwizycje danych sejsmicznych 3D w
południowo-zachodniej części obszaru.

W Pomorskiej Prowincji Naftowej, w ramach Projektu Edge realizowano prace na pięciu koncesjach. W 2019 roku prowadzono processing i
interpretacje danych sejsmicznych 3D pozyskanych w ramach ubiegłorocznych prac terenowych. Wykonano również prace związane z
pozyskaniem danych sejsmicznych 3D w północno-zachodniej części obszaru. Zakończono studium wykonalności dla zagospodarowania złóż
gazu ziemnego Bajerze i Tuchola, w oparciu o generację energii elektrycznej. Prowadzono prace przygotowawcze do zagospodarowania ww.
złóż oraz wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej i formalno-prawnej.

W ramach działalności w Lubelskiej Prowincji Naftowej w Projekcie Karbon, w wyniku prowadzonych analiz oraz w ramach optymalizacji
portfela projektów zdecydowano o rezygnacji z koncesji Lublin, będącej ostatnią z koncesji w ramach projektu Karbon.
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Projekty poszukiwawczo-wydobywcze Grupy ORLEN w Polsce

Źródło: Opracowanie własne.

Działalność w Kanadzie
Grupa ORLEN prowadzi działalność wydobywczą w Kanadzie za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream Canada Ltd. („OUC”) Program
nakładów inwestycyjnych w roku 2019 był skoncentrowany przede wszystkim na kluczowych obszarach Ferrier i Kakwa zlokalizowanych w
prowincji Alberta.

Na obszarze Ferrier rozpoczęto wiercenie 12 otworów (9,6 netto). Dodatkowo 12 otworów (9,2 netto) zostało poddanych zabiegowi
szczelinowania oraz podłączonych do wydobycia. Dwa z wykonanych otworów znalazły się pod koniec roku na pierwszym i drugim miejscu w
rankingu najlepiej produkujących otworów z formacji Cardium w prowincji Alberta.

Na obszarze Kakwa rozpoczęto wiercenie 7 otworów (6,0 netto). Dodatkowo, 8 odwiertów (6,8 netto) zostało poddanych zabiegowi
szczelinowania oraz podłączonych do wydobycia. Obszar Kakwa został uznany w renomowanym rankingu Scotiabank za najlepszy pod
względem wskaźnika PIR (proﬁt to investment ratio) basen naftowy w Kanadzie i drugi w Ameryce Północnej.

Na obszarze Lochend rozpoczęto wiercenie 2 otworów (1,0 netto), które następnie zostały poddane zabiegowi szczelinowania.

W kluczowych obszarach działalności operacyjnej prowadzono budowę oraz modernizację infrastruktury wydobywczej i przesyłowej, które
umożliwiają uzyskiwanie synergii kosztowych oraz służą poprawie ekonomii projektów inwestycyjnych.

W Kanadzie w 2019 roku średnia produkcja wyniosła 17,2 tys. boe/d, z czego
49% stanowiły węglowodory ciekłe (ropa oraz NGL, w tym kondensat).
Korzystne parametry złożowe posiadanych aktywów i rozwój działalności w dobrze rozpoznanym już regionie zapewniają niski poziom ryzyka
operacyjnego inwestycji. Kanadyjski rynek OFS (ang. oilﬁeld services) charakteryzuje się bardzo dobrym dostępem do rozwiniętych usług
wiertniczych i serwisowych. Stabilne zasady systemu podatkowego i wdrażane inicjatywy obniżające całościowe obciążenia podatkowe oraz
przyjazne otoczenie regulacyjne pozwalają na sprawne prowadzenie działalności. Z drugiej strony, będący w nadpodaży rynek lokalny zmaga
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się z ograniczeniami infrastrukturalnymi, które okresowo niekorzystnie wpływają na ceny węglowodorów kanadyjskich. Sukcesywna redukcja
ograniczeń w przepustowości rurociągów oraz stopniowe uzyskanie dostępu do nowych rynków zbytu dla surowców są spodziewane w
przeciągu najbliższych kilku lat.

Dążąc do realizacji synergii operacyjnych oraz koncentracji działań na najbardziej rentownych obszarach, ORLEN Upstream Canada aktywnie
monitoruje rynek lokalny. Dnia 3 stycznia 2019 zamknięto transakcję sprzedaży aktywa Pouce Coupe. Drugorzędny dla ORLEN Upstream
Canada obszar z przeważającą produkcją gazu ziemnego został sprzedany, a pozyskane środki zostały przeznaczone na częściowe
sﬁnansowanie programu prac inwestycyjnych w roku 2019 na obszarach, które uzyskują zdecydowanie lepsze wyniki ﬁnansowe. Ponadto, w
grudniu 2019 roku OUC korzystnie zamknęło transakcję wymiany aktywów w kluczowym dla spółki obszarze Ferrier celem strategicznej
konsolidacji aktywów i dodania nowych lokalizacji wierceń.

ORLEN Upstream Canada posiada niewielkie aktywa poszukiwawczo-wydobywcze w prowincji Nowy Brunszwik oraz 2,3% udziałów w
zintegrowanej spółce Pieridae Energy będącej operatorem projektu budowy terminalu eksportowego LNG w Nowej Szkocji. Dotychczas
zakończono proces pozyskiwania zgód administracyjno-prawnych, środowiskowych i budowlanych. W 2019 roku, Pieridae Energy nabył aktywa
upstream i midstream, które w przyszłości pozwolą zabezpieczyć wydobycie i przesył wolumenów gazu ziemnego z Zachodniej Kanady,
niezbędnych do uruchomienia pierwszego modułu terminalu. Prognozowana data startu projektu od strony operacyjnej w przypadku podjęcia
ﬁnalnej decyzji inwestycyjnej to aktualnie przełom 2024 /25.
Aktywa w Kanadzie

Źródło: Opracowanie własne.

Sprzedaż wolumenowa segmentu W ydobycie
Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie W ydobycie [tys. ton]

Sprzedaż

1

2019

2018

zmiana %

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

2

3

4

5

6=(2-4)/4

7=(3-5)/5

Ropa naftowa

126

96

95

77

33%

25%

Gaz ziemny

163

441

168

456

(3%)

(3%)

Pozostałe1

319

199

342

195

(7%)

2%

608

736

605

728

0%

1%

Razem

1

Pozostałe: w ujęciu ilościowym pozycja obejmuje NGL (Natural Gas Liquids), w ujęciu wartościowym pozycja obejmuje sprzedaż NGL oraz przychody ze sprzedaży
usług segmentu.

Wydobycie i sprzedaż węglowodorów na rynku kanadyjskim realizowana była za pośrednictwem ORLEN Upstream Canada Ltd., a na rynku
polskim przez spółkę zależną FX Energy Poland.
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Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie W ydobycia

Polska: 6,0%

2019

Kanada: 94,0%
Polska: 6,0%

2018

Kanada: 94,0%
Czytaj więcej : Segment Downstream i Segment Detal.
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FUNKCJE KORPORACYJNE

Wskaźniki GRI na tej stronie:

GRI:

103-1, 103-2

Kapitały:

103-1, 103-2

Funkcje Korporacyjne obejmują działalność realizowaną przez wybrane spółki Grupy ORLEN związaną z zarządzaniem, administracją
i innymi funkcjami wsparcia dla wyodrębnionych segmentów operacyjnych.

Spółki prowadzące działalność w ramach funkcji korporacyjnych realizują szeroki zakres zadań obejmujący m.in.:

Ochronę osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego.
Kompleksową obsługę rachunkowo-księgową, kadrowo-płacową oraz inwentaryzacyjną.
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy produktów ropopochodnych oraz wód, ścieków, gleby i powietrza.
Usługi projektowe i nadzoru budowlanego w branży raﬁneryjnej, petrochemicznej i energetycznej.
Usługi ﬁnansowe i ubezpieczeniowe.
Zarządzanie nieruchomościami i obsługę administracyjną biur.
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NASZE PRODUKTY, USŁUGI I MARKI

Wskaźniki GRI na tej stronie:

102-2

Kapitały:

Nasze produkty i usługi są cenione zarówno przez odbiorców indywidualnych, jak i instytucjonalnych. ORLEN
jest najcenniejszą marką w Polsce według rankingu dziennika "Rzeczpospolita".
GRI:

102-2
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TOP10 produktów pod względem przychodów ze sprzedaży w 2019 roku

73

Nasze marki
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Nasze usługi
Sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw silnikowych,

Sprzedaż dystrybutorów, systemy monitorowania zbiorników,

magazynowanie i logistyka paliw.

systemy zarządzania, sterowniki automatyki; serwis i remonty

Kompleksowa gospodarka odpadami, monitoring środowiska

urządzeń związanych ze stacją paliw oraz z terminalem paliw.

gruntowo-wodnego, ochrona środowiska (dokumentacje itp.),

Transport drogowy paliw i innych palnych produktów

czyszczenie instalacji przemysłowych, kompleksowa obsługa

płynnych.

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej.
Kompleksowe wykonawstwo i serwis stacji paliw i LPG,
produkcja oraz montaż konstrukcji stalowych.
Kompleksowe Zarządzanie Nieruchomościami, wynajem
powierzchni biurowych i szkoleniowo-konferencyjnych.
Ochrona osób i mienia, transport wartości pieniężnych,
montaż i konserwacja systemów zabezpieczenia
technicznego, monitorowanie systemów alarmowych,
kontrola transportu paliw, audyt bezpieczeństwa, utrzymanie
czystości na terenie obiektów.
Przewozy kolejowe, leasing wagonów kolejowych
oraz kompleksowe zarządzanie taborem kolejowym.

Bunkrowanie statków morskich w paliwa żeglugowe, obsługa
statków w portach.
Power Service – specjalistyczny serwis olejowy.
Projektowanie obiektów i rozwiązań przemysłowych.
Usługi w zakresie branży mechanicznej, elektrycznej
i automatyki.
Usługi księgowe i kadrowe.
Usługi laboratoryjne.
Usługi szkoleniowe, szkoły językowe, studia podyplomowe,
doradztwo personalne i konsulting.
Usługi gastronomiczne, catering.
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RYNKI DZIAŁALNOŚCI

Wskaźniki GRI na tej stronie:

GRI:

102-6

Kapitały:

102-6

Grupa ORLEN prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie.
Nasze produkty docierają 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

+
−

Spółki:

Stacje paliw

Aktywa wydobywcze

Aktywa raﬁneryjne

Aktywa petrochemiczne

Aktywa energetyczne

Wśród Klientów Grupy ORLEN są zarówno klienci indywidualni (m.in. kierowcy), jak i klienci instytucjonalni, reprezentujący przemysł –
chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy, elektroenergetyczny, budowlany, rolnictwo, produkcję opakowań czy przemysł spożywczy.
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Rynki działalności

Rynek

Produkt

Spółki

Afganistan

Paliwo lotnicze JET A-1

ORLEN Lietuva

Albania

PCW Nieprzetworzone

Spolana

Albania

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Algeria

Płyty spienione

Anwil

Argentyna

Chezacarb

Unipetrol RPA

Argentyna

Sadza

Unipetrol RPA

Armenia

Oleje

ORLEN Oil

Aruba

Asfalt

ORLEN Asfalt, ORLEN Asfalt Česka
republika

Australia

Asfalt

ORLEN Asfalt, ORLEN Asfalt Česka
republika

Austria

Aceton

PKN ORLEN

Austria

Amoniak

Unipetrol RPA

Austria

Antyzbrylacze

ORLEN Południe

Austria

Asfalt

ORLEN Asfalt

Austria

Benzyna 95

Unipetrol RPA

Austria

Benzyna surowa

ORLEN Południe

Austria

Bitumen

Unipetrol RPA

Austria

Granulat twardy

Anwil

Austria

Ciężki olej opałowy

Unipetrol RPA

Austria

Kaprolaktam płatkowany

Spolana

Austria

Kwas siarkowy

Spolana

Austria

LPG

Unipetrol RPA

Austria

Ług sodowy

Anwil

Austria

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Austria

Olej napędowy

Unipetrol RPA

Austria

Produkty asfaltowe

Paramo

Austria

PTA

PKN ORLEN

Austria

Siarczan Amonu

Spolana

Austria

Siarka

Unipetrol RPA

Austria

Polipropylen

Unipetrol RPA

Austria

Polietylen

Unipetrol RPA

Austria

Woda amoniakalna

Unipetrol RPA

Azerbejdżan

Oleje

ORLEN Oil

Bahamy

Asfalt

B

A f lt

b d

ORLEN Asfalt , ORLEN Asfalt Česka
republika
ORLEN A f lt Č

k

blik
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ORLEN Asfalt Česka republika
Spółki

Barbados
Rynek

Asfalt

Belgia

Antyzbrylacze

ORLEN Południe

Belgia

Benzen

PKN ORLEN

Belgia

Benzyna surowa

ORLEN Południe

Belgia

Chezacarb

Unipetrol RPA

Belgia

Etylen

Unipetrol RPA

Belgia

Kaprolaktam ciekły

Spolana

Belgia

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Belgia

Paraﬁny

ORLEN Południe

Belgia

PCW Nieprzetworzone

Anwil, Spolana

Belgia

PTA

PKN ORLEN

Belgia

Sadza

Unipetrol RPA

Belgia

Polipropylen

Unipetrol RPA

Belgia

Polietylen

Unipetrol RPA

Benin

Asfalt

ORLEN Asfalt Česka republika

Białoruś

LPG

ORLEN Lietuva

Białoruś

Oleje

ORLEN Oil

Białoruś

PCW Nieprzetworzone

Anwil

Białoruś

Płyty lite

Anwil

Białoruś

Płyty spienione

Anwil

Białoruś

PTA

PKN ORLEN

Białoruś

Polipropylen

Unipetrol RPA

Bostwana

Asfalt

ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

BośniaHercegowina

Aceton

PKN ORLEN

BośniaHercegowina

Bitumen

Unipetrol RPA

BośniaHercegowina

Ciężki olej opałowy

Unipetrol RPA

BośniaHercegowina

LPG

Unipetrol RPA

BośniaHercegowina

Oleje

Paramo

BośniaHercegowina

PCW Nieprzetworzone

Anwil

BośniaHercegowina

Polipropylen

Unipetrol RPA

BośniaHercegowina

Polietylen

Unipetrol RPA

BośniaHercegowina

Raﬁnat

Unipetrol RPA

B

Ch

li

Produkt

b

U i

l RPA
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Brazylia

Chezacarb
Rynek

Unipetrol RPA
Produkt

Spółki

Brazylia

Sadza

Unipetrol RPA

Brazylia

Polietylen

Unipetrol RPA

Bułgaria

Aceton

PKN ORLEN

Bułgaria

Antyzbrylacze

ORLEN Południe

Bułgaria

Asfalt

ORLEN Asfalt

Bułgaria

Butan

Unipetrol RPA

Bułgaria

LPG

Unipetrol RPA

Bulgaria

Oleje

ORLEN Oil

Bułgaria

Oleje

Paramo

Bułgaria

PCW Nieprzetworzone

Spolana

Bułgaria

Polipropylen

Unipetrol RPA

Bułgaria

Polietylen

Unipetrol RPA

Bułgaria

Raﬁnat

Unipetrol RPA

Chile

Asfalt

ORLEN Asfalt, ORLEN Asfalt Česka
republika

Chiny

Chezacarb

Unipetrol RPA

Chiny

Oleje

ORLEN Oil

Chiny

Sadza

Unipetrol RPA

Chorwacja

Aceton

PKN ORLEN

Chorwacja

Asfalt

ORLEN Asfalt

Chorwacja

Bitumen

Unipetrol RPA

Chorwacja

Gliceryna destylowana

ORLEN Południe

Chorwacja

Gliceryna techniczna

ORLEN Południe

Chorwacja

Ciężki olej opałowy

Unipetrol RPA

Chorwacja

Mixy

ORLEN Południe

Chorwacja

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Chorwacja

PCW Nieprzetworzone

Anwil

Chorwacja

Polipropylen

Unipetrol RPA

Chorwacja

Polietylen

Unipetrol RPA

Cypr

Oleje

ORLEN Oil

Cypr

Polipropylen

Unipetrol RPA

Czechy

Aceton

PKN ORLEN

Czechy

Amoniak

Unipetrol RPA, Anwil

Czechy

Antyzbrylacze

ORLEN Południe

Czechy

Antyozonanty

ORLEN Południe

Czechy

Asfalt

ORLEN Asfalt, ORLEN Asfalt Česka
republika
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republika
Rynek

Produkt

Spółki

Czechy

Benzen

PKN ORLEN, Unipetrol RPA

Czechy

Benzyna 95

Unipetrol RPA

Czechy

Benzyna 98

Unipetrol RPA

Czechy

Benzyna surowa

ORLEN Południe

Czechy

Bitumen

Unipetrol RPA

Czechy

Chezacarb

Unipetrol RPA

Czechy

Destylat naftowy lekki

ORLEN Południe

Czechy

Destylat naftowy średni

ORLEN Południe

Czechy

Destylaty próżniowe

Unipetrol RPA

Czechy

Etylen

Unipetrol RPA

Czechy

Frakcja C-4

PKN ORLEN, Unipetrol RPA

Czechy

Frakcja NEV

ORLEN Południe

Czechy

Gliceryna destylowana

ORLEN Południe

Czechy

Glikol dwuetylenowy

PKN ORLEN

Czechy

Glikol monoetylenowy

PKN ORLEN

Czechy

Granulat miękki

Anwil

Czechy

Ciężki olej opałowy

Unipetrol RPA

Czechy

Hydroksylaty olejowe

Unipetrol RPA

Czechy

Kaprolaktam płatkowany

Spolana

Czechy

Koncentrat naftalenowy

Unipetrol RPA

Czechy

Kwas siarkowy

Spolana

Czechy

Lekki Olej Opałowy

Unipetrol RPA

Czechy

LPG

Unipetrol RPA

Czechy

Kwas solny

Spolana

Czechy

Ług sodowy

Anwil, Spolana

Czechy

Mixy

ORLEN Południe

Czechy

MTBE

Unipetrol RPA

Czechy

Naftalen

Unipetrol RPA

Czechy

Oleje

ORLEN Oil

Czechy

Olej napędowy

Unipetrol RPA

Czechy

Olej napędowy arktyczny

Unipetrol RPA

Czechy

Oleum

Spolana

Czechy

Orlesol

ORLEN Południe

Czechy

PCW Nieprzetworzone

Anwil, Spolana

Czechy

Propylen

PKN ORLEN, Unipetrol RPA

Czechy

Sadza

Unipetrol RPA
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Czechy

Sadza
Rynek

Unipetrol RPA
Produkt

Spółki

Czechy

Saletrzak

Anwil

Czechy

Siarczan Amonu

Spolana

Czechy

Siarka płynna

PKN ORLEN, Unipetrol RPA

Czechy

Woda amoniakalna

Unipetrol RPA

Czechy

Woski

ORLEN Południe

Czechy

Paliwo lotnicze JET A-1

Unipetrol RPA

Czechy

Polipropylen

Unipetrol RPA

Czechy

Polietylen

Unipetrol RPA

Dania

Aceton

PKN ORLEN

Dania

Granulat miękki

Anwil

Dania

Ług sodowy

Anwil

Dania

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Dania

Saletrzak

Anwil

Dania

Sól przemysłowa

IKS Solino

Dania

Polietylen

Unipetrol RPA

Dania

Tabletki solne

IKS Solino

Dominikana

Asfalt

ORLEN Asfalt, ORLEN Asfalt Česka
republika

Dżibuti

Asfalt

ORLEN Asfalt Česka republika

Egipt

PCW Nieprzetworzone

Spolana

Egipt

PTA

PKN ORLEN

Estonia

Aceton

PKN ORLEN

Estonia

Asfalt

ORLEN Asfalt

Estonia

Benzyna 95

ORLEN Lietuva

Estonia

Benzyna 98

ORLEN Lietuva

Estonia

Bitumen

ORLEN Lietuva

Estonia

Granulat twardy

Anwil

Estonia

LPG

ORLEN Lietuva

Estonia

Ług sodowy

Anwil

Estonia

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Estonia

Olej napędowy

ORLEN Lietuva

Estonia

Olej napędowy arktyczny

ORLEN Lietuva

Estonia

Paraﬁny

ORLEN Południe

Estonia

Paliwo lotnicze JET A-1

ORLEN Lietuva

Estonia

Polipropylen

Unipetrol RPA

Estonia

Polietylen

Unipetrol RPA
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Estonia Rynek

Produkty asfaltowe

Estonia

Tabletki solne

IKS Solino

Etiopia

Asfalt

ORLEN Asfalt

Filipiny

Asfalt

ORLEN Asfalt Česka republika

Finlandia

Bitumen

ORLEN Lietuva

Finlandia

Chezacarb

Unipetrol RPA

Finlandia

Ług sodowy

Anwil

Finlandia

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Finlandia

PCW Nieprzetworzone

Anwil, Spolana

Finlandia

Sadza

Unipetrol RPA

Finlandia

Polipropylen

Unipetrol RPA

Finlandia

Polietylen

Unipetrol RPA

Finlandia

Produkty asfaltowe

Paramo

Finlandia

Tabletki solne

IKS Solino

Fidżi

Asfalt

ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Francja

Antyzbrylacze

ORLEN Południe

Francja

Asfalt

ORLEN Asfalt

Francja

Etylen

Unipetrol RPA

Francja

Granulat miękki

Anwil

Francja

Ług sodowy

Anwil

Francja

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Francja

PCW Nieprzetworzone

Spolana

Francja

PTA

PKN ORLEN

Francja

Saletrzak

Anwil

Francja

Siarczan Amonu

Spolana

Francja

Siarczan potasu

ORLEN Południe

Francja

Polipropylen

Unipetrol RPA

Francja

Oleje

ORLEN Oil

Francja

Polietylen

Unipetrol RPA

Gabon

Asfalt

ORLEN Asfalt

Grecja

Oleje

ORLEN Oil

Grecja

PCW Nieprzetworzone

Spolana

Grecja

Polietylen

Unipetrol RPA

Grenada

Asfalt

ORLEN Asfalt Česka republika

Gruzja

Oleje

ORLEN Oil

Gwinea

Asfalt

ORLEN Asfalt Česka republika

Gwinea

Produkt

Paramo

Spółki
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Gwinea
Równikowa
Rynek

Asfalt

Gujana

Asfalt

ORLEN Asfalt, ORLEN Asfalt Česka
republika

Haiti

Asfalt

ORLEN Asfalt Česka republika

Hiszpania

Chezacarb

Unipetrol RPA

Hiszpania

Etylen

Unipetrol RPA

Hiszpania

Kaprolaktam płatkowany

Spolana

Hiszpania

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Hiszpania

PCW Nieprzetworzone

Spolana

Hiszpania

Sadza

Unipetrol RPA

Hiszpania

Polipropylen

Unipetrol RPA

Hiszpania

Polietylen

Unipetrol RPA

Holandia

Aceton

PKN ORLEN

Holandia

Antyzbrylacze

ORLEN Południe

Holandia

Benzen

PKN ORLEN

Holandia

Benzyna surowa

ORLEN Południe

Holandia

Etylen

Unipetrol RPA

Holandia

Ciężki olej opałowy

Unipetrol RPA

Holandia

Kaprolaktam ciekły

Spolana

Holandia

Mixy

ORLEN Południe

Holandia

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Holandia

Paraﬁny

ORLEN Południe

Holandia

PCW Nieprzetworzone

Anwil, Spolana

Holandia

PTA

PKN ORLEN

Holandia

Polipropylen

Unipetrol RPA

Holandia

Polietylen

Unipetrol RPA

Holandia

Ciężki olej opałowy o niskiej zawartości siarki

Unipetrol RPA

Indie

Oleje

Paramo

Indie

PTA

PKN ORLEN

Indie

PCW Nieprzetworzone

Anwil

Irak

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Iran

Kaprolaktam płatkowany

Spolana

Irlandia

Oleje

ORLEN Oil

Irlandia

Płyty lite

Anwil

Irlandia

Polipropylen

Unipetrol RPA

Irlandia

Polietylen

Unipetrol RPA

Izrael

Oleje

ORLEN Oil

Produkt

ORLEN Asfalt Česka republika
Spółki
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Japonia Rynek

Chezacarb

Produkt

Japonia

Sadza

Unipetrol RPA

Jordania

Oleje

ORLEN Oil

Kamerun

Asfalt

ORLEN Asfalt, ORLEN Asfalt Česka
republika

Kanada

Gaz

ORLEN Upstream

Kanada

Węglowodory

ORLEN Upstream

Katar

Asfalt

ORLEN Asfalt

Kazachstan

Oleje

ORLEN Oil

Kenia

Asfalt

ORLEN Asfalt Česka republika

Kongo

Asfalt

ORLEN Asfalt Česka republika

Korea Płd.

Chezacarb

Unipetrol RPA

Korea Płd.

Sadza

Unipetrol RPA

Kosovo

Oleje

Paramo

Liban

Oleje

ORLEN Oil

Liberia

Oleje

ORLEN Oil

Litwa

Aceton

PKN ORLEN

Litwa

Antyzbrylacze

ORLEN Południe

Litwa

Asfalt

ORLEN Asfalt

Litwa

Benzyna 93,5

ORLEN Lietuva

Litwa

Benzyna 95

ORLEN Lietuva

Litwa

Benzyna 98

ORLEN Lietuva

Litwa

Bitumen

ORLEN Lietuva

Litwa

Bitumen PMB

ORLEN Lietuva

Litwa

Gliceryna destylowana

ORLEN Południe

Litwa

Gliceryna techniczna

ORLEN Południe

Litwa

Glikol dwuetylenowy

PKN ORLEN

Litwa

Glikol monoetylenowy

PKN ORLEN

Litwa

Granulat miękki

Anwil

Litwa

Granulat twardy

Anwil

Litwa

LPG

ORLEN Lietuva

Litwa

Ług sodowy

Anwil

Litwa

Morski olej napędowy (0.1%S)

ORLEN Lietuva

Litwa

Nafta

Unipetrol RPA

Litwa

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Litwa

Olej napędowy

ORLEN Lietuva

Litwa

Olej napędowy arktyczny

ORLEN Lietuva

Unipetrol RPA

Spółki
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Litwa

Rynek

Orlesol

Produkt

ORLEN Południe

Spółki

Litwa

PCW Nieprzetworzone

Anwil, Spolana

Litwa

Płyty spienione

Anwil

Litwa

PTA

PKN ORLEN

Litwa

Siarka granulowana

ORLEN Lietuva

Litwa

Tabletki solne

IKS Solino

Litwa

Paliwo lotnicze JET A-1

ORLEN Lietuva

Litwa

Polipropylen

Unipetrol RPA

Litwa

Polietylen

Unipetrol RPA

Litwa

Siarka

ORLEN Lietuva

Luksemburg

Polipropylen

Unipetrol RPA

Łotwa

Benzyna 93,5

ORLEN Lietuva

Łotwa

Benzyna 95

ORLEN Lietuva

Łotwa

Benzyna 98

ORLEN Lietuva

Łotwa

Bitumen

ORLEN Lietuva

Łotwa

Bitumen PMB

ORLEN Lietuva

Łotwa

Gliceryna destylowana

ORLEN Południe

Łotwa

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Łotwa

Olej napędowy

ORLEN Lietuva

Łotwa

Olej napędowy arktyczny

ORLEN Lietuva

Łotwa

Paliwo lotnicze JET A-1

ORLEN Lietuva

Łotwa

Aceton

PKN ORLEN

Łotwa

Asfalt

ORLEN Asfalt

Łotwa

Granulat twardy

Anwil

Łotwa

LPG

ORLEN Lietuva

Łotwa

Orlesol

ORLEN Południe

Łotwa

Polietylen

Unipetrol RPA

Madagaskar

Antyzbrylacze

ORLEN Południe

Malezja

Oleje

ORLEN Oil

Macedonia

Polietylen

Unipetrol RPA

Macedonia

PCW Nieprzetworzone

Anwil

Maroko

Asfalt

ORLEN Asfalt

Martynika

Asfalt

ORLEN Asfalt Česka republika

Macedonia

Ciężki olej opałowy

Unipetrol RPA

Macedonia

Polietylen

Unipetrol RPA

Mauretania

Asfalt

ORLEN Asfalt Česka republika

Mołdawia

Benzyna 95

ORLEN Lietuva
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Mołdawia
Rynek

Benzyna 95

ORLEN Lietuva

Mołdawia

Benzyna 98

ORLEN Lietuva

Mołdawia

Oleje

ORLEN Oil

Mołdawia

Olej napędowy

ORLEN Lietuva

Mołdawia

PCW Nieprzetworzone

Anwil

Mołdawia

Polietylen

Unipetrol RPA

Mozambik

Asfalt

ORLEN Asfalt

Namibia

Asfalt

ORLEN Asfalt

Niemcy

Aceton

PKN ORLEN

Niemcy

Amoniak

Anwil, Unipetrol RPA

Niemcy

Antyozonanty

ORLEN Południe

Niemcy

Antyzbrylacze

ORLEN Południe

Niemcy

Asfalt

ORLEN Asfalt

Niemcy

Benzen

PKN ORLEN, Unipetrol RPA

Niemcy

Benzyna 95

Niemcy

Benzyna 98

ORLEN Deutschland

Niemcy

Bitumen

Unipetrol RPA

Niemcy

Butan

Unipetrol RPA

Niemcy

Chezacarb

Unipetrol RPA

Niemcy

Destylaty próżniowe

Unipetrol RPA

Niemcy

Etylen

Unipetrol RPA

Niemcy

Frakcja BTX

Unipetrol RPA

Niemcy

Frakcja C10

Unipetrol RPA

Niemcy

Gliceryna destylowana

ORLEN Południe

Niemcy

Gliceryna techniczna

ORLEN Południe

Niemcy

Glikol dwuetylenowy

PKN ORLEN

Niemcy

Glikol monoetylenowy

PKN ORLEN

Niemcy

Glikol trójetylenowy

PKN ORLEN

Niemcy

Granulat miękki

Anwil

Niemcy

Granulat solny

IKS Solino

Niemcy

Granulat twardy

Anwil

Niemcy

HCVD

Unipetrol RPA

Niemcy

Ciężki olej opałowy

Unipetrol RPA

Niemcy

Kaprolaktam ciekły

Spolana

Niemcy

Kaprolaktam płatkowany

Spolana

Niemcy

Kwas siarkowy

Spolana

Produkt

Spółki

ORLEN Deutschland, Unipetrol
RPA
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Niemcy Rynek

Kwas solny

Produkt

Niemcy

Lekki Olej Opałowy

ORLEN Deutschland, Unipetrol
RPA

Niemcy

LPG

Unipetrol RPA

Niemcy

Ług sodowy

Anwil

Niemcy

Mieszanki lite bezołowiowe

Anwil

Niemcy

Nafta

Unipetrol RPA

Niemcy

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Niemcy

Olej napędowy

ORLEN Deutschland, Unipetrol
RPA

Niemcy

Olej Pirolityczny

Unipetrol RPA

Niemcy

Oleum

Spolana

Niemcy

PCW Nieprzetworzone

Anwil, Spolana

Niemcy

Produkty asfaltowe

Paramo

Niemcy

Propylen

PKN ORLEN, Unipetrol RPA

Niemcy

PTA

PKN ORLEN

Niemcy

Reformat

Unipetrol RPA

Niemcy

Sadza

Unipetrol RPA

Niemcy

Saletrzak

Anwil

Niemcy

Siarczan Amonu

Spolana

Niemcy

Siarka

Unipetrol RPA

Niemcy

Woda amoniakalna

Unipetrol RPA

Niemcy

Paraﬁny

ORLEN Południe

Niemcy

Polipropylen

Unipetrol RPA

Niemcy

Polietylen

Unipetrol RPA

Niemcy

Sól przemysłowa

IKS Solino

Niemcy

Sól spożywcza

IKS Solino

Niemcy

Tabletki solne

IKS Solino

Norwegia

Ług sodowy

Anwil

Norwegia

Oleje

ORLEN Oil

Norwegia

PCW Nieprzetworzone

Anwil

Norwegia

Polietylen

Unipetrol RPA

Norwegia

Sól spożywcza

IKS Solino

Norwegia

Tabletki solne

IKS Solino

Nowa
Kaledonia

Asfalt

ORLEN Asfalt

Oman

Oleje

ORLEN Oil

Paragwaj

Asfalt

ORLEN Asfalt Sp. z o.o., ORLEN
Asfalt Česka republika

Anwil

Spółki
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p
Rynek

Produkt

Spółki

Peru

Kaprolaktam płatkowany

Spolana

Peru

Oleje

ORLEN Oil

Asfalt

ORLEN Asfalt Česka republika

Polska

Aceton

PKN ORLEN

Polska

Amoniak

Anwil, Unipetrol RPA

Polska

Antyozonanty

ORLEN Południe

Polska

Argon ciekły

Anwil

Polska

Asfalt

ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Polska

Azot ciekły

PKN ORLEN, Anwil

Polska

Azot gazowy

PKN ORLEN, Anwil

Polska

Azotan Amonu

Anwil

Polska

Benzen

PKN ORLEN

Polska

Benzyna 95

PKN ORLEN, ORLEN Lietuva,
Unipetrol RPA

Polska

Benzyna 98

PKN ORLEN

Polska

Benzyna ciężka

ORLEN Lietuva

Polska

Benzyna FCC

ORLEN Lietuva

Polska

Benzyna lotnicza Avgas

PKN ORLEN

Polska

Benzyna surowa

ORLEN Południe

Polska

BIO100

PKN ORLEN

Polska

Bitumen

PKN ORLEN, ORLEN Lietuva,
Unipetrol RPA

Polska

Bitumen PMB

PKN ORLEN

Polska

Butadien

PKN ORLEN

Polska

Butan

Unipetrol RPA

Polska

Chezacarb

Unipetrol RPA

Polska

Chlorek sodu

Anwil

Polska

Ciężki olej opałowy

PKN ORLEN, Unipetrol RPA

Polska

Destylat gliceryny

ORLEN Południe

Polska

Destylat naftowy lekki

ORLEN Południe

Polska

Destylat naftowy średni

ORLEN Południe

Polska

Destylaty próżniowe

Unipetrol RPA

Polska

Elasticol TDAE

PKN ORLEN

Polska

Etylen

PKN ORLEN

Polska

Fenol

PKN ORLEN

Polska

Frakcja NEV

ORLEN Południe

Polinezja
Francuska
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Polska Rynek

Gaz

Polska

Gliceryna destylowana

ORLEN Południe

Polska

Gliceryna techniczna

ORLEN Południe

Polska

Glikol dwuetylenowy

PKN ORLEN

Polska

Glikol monoetylenowy

PKN ORLEN

Polska

Glikol trójetylenowy

PKN ORLEN

Polska

Granulat miękki

Anwil

Polska

Granulat solny

IKS Solino

Polska

Granulat twardy

Anwil

Polska

Heksan

PKN ORLEN

Polska

Kaprolaktam ciekły

Spolana

Polska

Komponent oleju grzewczego

ORLEN Lietuva

Polska

Kwas azotowy techniczny

Anwil

Polska

Kwas solny

Anwil

Polska

LPG

PKN ORLEN, ORLEN Lietuva,
Unipetrol RPA

Polska

Ług sodowy

Anwil

Polska

Mieszanki lite bezołowiowe

Anwil

Polska

Mieszanki spienione bezołowiowe

Anwil

Polska

Mixy

ORLEN Południe

Polska

Nafta

Unipetrol RPA

Polska

Olej Napędowy

PKN ORLEN, ORLEN Lietuva,
Unipetrol RPA

Polska

Olej Napędowy Arktyczny

PKN ORLEN

Polska

Olej Napędowy Grzewczy Ekoterm

PKN ORLEN, ORLEN Południe

Polska

Olej opałowy ciężki

ORLEN Południe

Polska

Olej opałowy Eko-A

ORLEN Południe

Polska

Olej Paraﬁnowy

ORLEN Południe

Polska

Olej Pirolityczny

ORLEN Południe

Polska

Oleum

Spolana

Polska

Oleje

Paramo

Polska

Oligomeryzat

ORLEN Lietuva

Polska

Orlesol

ORLEN Południe

Polska

Paliwo lotnicze JET A-1

PKN ORLEN, ORLEN Lietuva,
Unipetrol RPA

Polska

Paliwo do turbinowych silników lotniczych NATO F34

PKN ORLEN

Polska

Paliwo okrętowe F-75

ORLEN Południe

Polska

Paraﬁny

ORLEN Południe

Produkt

ORLEN Upstream

Spółki
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Polska Rynek

PCW Nieprzetworzone

Polska

Płyty lite

Anwil

Polska

Płyty spienione

Anwil

Polska

Podchloryn sodu

Anwil

Polska

Poliglikol

PKN ORLEN

Polska

Powietrze pomiarowe

PKN ORLEN, Anwil

Polska

Powietrze techniczne

PKN ORLEN, Anwil

Polska

Pozostałość próżniowa

ORLEN Południe

Polska

Produkty asfaltowe

Paramo

Polska

Propylen

PKN ORLEN, Unipetrol RPA,
ORLEN Lietuva

Polska

PTA

PKN ORLEN

Polska

Raﬁnat z ekstrakcji aromatów

PKN ORLEN

Polska

Reformat

Unipetrol RPA

Polska

Sadza

Unipetrol RPA

Polska

Saletra amonowa

Anwil

Polska

Saletrzak

Anwil

Polska

Siarczan Amonu

Spolana

Polska

Siarczan Potasu

ORLEN Południe

Polska

Siarka płynna

PKN ORLEN

Polska

Sopastock

ORLEN Południe

Polska

Solanka

IKS Solino

Polska

Sól peklująca

IKS Solino

Polska

Sól paszowa

IKS Solino

Polska

Sól przemysłowa

IKS Solino

Polska

Sól spożywcza

IKS Solino

Polska

SRGO

Unipetrol RPA

Polska

Tabletki solne

IKS Solino

Polska

Telogen

PKN ORLEN

Polska

Tlen ciekły

PKN ORLEN, Anwil

Polska

Tlen gazowy

PKN ORLEN

Polska

Tlenek Etylenu

PKN ORLEN

Polska

Woda amoniakalna

Anwil, Unipetrol RPA

Polska

Woski

ORLEN Południe

Polska

Polipropylen

Unipetrol RPA

Polska

Polietylen

Unipetrol RPA

Portoryko

Asfalt

ORLEN Asfalt Česka republika

Produkt

Anwil, Spolana

Spółki
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Portugalia
Rynek

Oleje

Produkt

Portugalia

PCW Nieprzetworzone

Anwil

Portugalia

Płyty spienione

Anwil

Rosja

Antyzbrylacze

ORLEN Południe

Rosja

Gliceryna destylowana

ORLEN Południe

Rosja

Gliceryna techniczna

ORLEN Południe

Rosja

Ług sodowy

Anwil

Rosja

Oleje

Paramo

Rosja

PCW Nieprzetworzone

Anwil

Rosja

Polietylen

Unipetrol RPA

Rosja

PTA

PKN ORLEN

Rumunia

Gliceryna destylowana

ORLEN Południe

RPA

Polietylen

Unipetrol RPA

Rumunia

Aceton

PKN ORLEN

Rumunia

Antyzbrylacze

ORLEN Południe

Rumunia

Asfalt

ORLEN Asfalt

Rumunia

Glikol dwuetylenowy

PKN ORLEN

Rumunia

Glikol monoetylenowy

PKN ORLEN

Rumunia

Kwas siarkowy

Spolana

Rumunia

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Rumunia

PCW Nieprzetworzone

Anwil, Spolana

Rumunia

Płyty spienione

Anwil

Rumunia

PTA

PKN ORLEN

Rumunia

Polipropylen

Unipetrol RPA

Rumunia

Polietylen

Unipetrol RPA

Saint Lucia

Asfalt

ORLEN Asfalt Česka republika

Salwador

Asfalt

ORLEN Asfalt Česka republika

Samoa

Asfalt

ORLEN Asfalt

Senegal

Asfalt

ORLEN Asfalt, ORLEN Asfalt Česka
republika

Serbia

Aceton

PKN ORLEN

Serbia

Antyzbrylacze

ORLEN Południe

Serbia

Butan

Unipetrol RPA

Serbia

Granulat miękki

Anwil

Serbia

LPG

Unipetrol RPA

Serbia

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Serbia

PCW Nieprzetworzone

Spolana

ORLEN Oil, Paramo

Spółki
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Serbia Rynek

Płyty spienione

Produkt

Serbia

Polipropylen

Unipetrol RPA

Serbia

Polietylen

Unipetrol RPA

Serbia

Raﬁnat

Unipetrol RPA

Singapur

Asfalt

ORLEN Asfalt Česka republika

Słowacja

Aceton

PKN ORLEN

Słowacja

Antyozonanty

ORLEN Południe

Słowacja

Amoniak

Anwil, Unipetrol

Słowacja

Antyzbrylacze

ORLEN Południe

Słowacja

Asfalt

ORLEN Asfalt

Słowacja

Benzyna 95

Unipetrol RPA

Słowacja

Benzyna 98

Unipetrol RPA

Słowacja

Bitumen

Unipetrol RPA

Słowacja

Chezacarb

Unipetrol RPA

Słowacja

Etylen

Unipetrol RPA

Słowacja

Gliceryna destylowana

ORLEN Południe

Słowacja

Glikol dwuetylenowy

PKN ORLEN

Słowacja

Glikol monoetylenowy

PKN ORLEN

Słowacja

Granulat miękki

Anwil

Słowacja

Kaprolaktam płatkowany

Spolana

Słowacja

Kwas siarkowy

Spolana

Słowacja

Lekki Olej Opłaowy

Unipetrol RPA

Słowacja

LPG

Unipetrol RPA

Słowacja

Ług sodowy

Anwil

Słowacja

Mixy

ORLEN Południe

Słowacja

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Słowacja

Olej napędowy

Unipetrol RPA

Słowacja

Olej napędowy arktyczny

Unipetrol RPA

Słowacja

Orlesol

ORLEN Południe

Słowacja

PCW Nieprzetworzone

Spolana

Słowacja

Propylen

Unipetrol RPA

Słowacja

Raﬁnat

Unipetrol RPA

Słowacja

Sadza

Unipetrol RPA

Słowacja

Siarczan Amonu

Spolana

Słowacja

Woda amoniakalna

Unipetrol RPA

Słowacja

Polipropylen

Unipetrol RPA

Słowacja

Polietylen

Unipetrol RPA

Anwil

Spółki
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Słowacja
Rynek

Polietylen

Słowacja

Produkty asfaltowe

Paramo

Słowenia

Aceton

PKN ORLEN

Słowenia

Amoniak

Unipetrol RPA

Słowenia

Asfalt

ORLEN Asfalt

Słowenia

Bitumen

Unipetrol RPA

Słowenia

Kaprolaktam ciekły

Spolana

Słowenia

Mixy

ORLEN Południe

Słowenia

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Słowenia

PCW Nieprzetworzone

Spolana

Słowenia

PTA

PKN ORLEN

Słowenia

Polipropylen

Unipetrol RPA

Słowenia

Polietylen

Unipetrol RPA

Słowenia

Woda amoniakalna

Unipetrol RPA

Asfalt

ORLEN Asfalt

St. Lucia

Asfalt

ORLEN Asfalt

Sri Lanka

Chezacarb

Unipetrol RPA

Sri Lanka

Sadza

Unipetrol RPA

Szwajcaria

Asfalt

ORLEN Asfalt

Szwajcaria

Bitumen

Unipetrol RPA

Szwajcaria

Chezacarb

Unipetrol RPA

Szwajcaria

Kaprolaktam ciekły

Spolana

Szwajcaria

Kaprolaktam płatkowany

Spolana

Szwajcaria

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Szwajcaria

Płyty spienione

Anwil

Szwajcaria

PTA

PKN ORLEN

Szwajcaria

Sadza

Unipetrol RPA

Szwajcaria

Polipropylen

Unipetrol RPA

Szwajcaria

Polietylen

Unipetrol RPA

Szwecja

Bitumen

ORLEN Lietuva

Szwecja

Etylen

Unipetrol RPA

Szwecja

Granulat miękki

Anwil

Szwecja

Ług sodowy

Anwil

Szwecja

Oleje

ORLEN Oil

Szwecja

PCW Nieprzetworzone

Anwil

Szwecja

Saletrzak

Anwil

St. Kitts and
and Nevis

Unipetrol RPA
Produkt

Spółki
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Szwecja Rynek

Tabletki solne

Produkt

Szwecja

Polipropylen

Unipetrol RPA

Szwecja

Polietylen

Unipetrol RPA

Tadżykistan

Oleje

ORLEN Oil

Tajwan

Oleje

ORLEN Oil

Tanzania

Asfalt

ORLEN Asfalt, ORLEN Asfalt Česka
republika

Trynidad i
Tobago

Asfalt

ORLEN Asfalt

Turcja

Antyozonanty

ORLEN Południe

Turcja

Kaprolaktam płatkowany

Spolana

Turcja

Oleje

ORLEN Oil

Turcja

PCW Nieprzetworzone

Anwil, Spolana

Turcja

PTA

PKN ORLEN

Turcja

Sadza

Unipetrol RPA

Turcja

Polipropylen

Unipetrol RPA

Turcja

Polietylen

Unipetrol RPA

Uganda

Asfalt

ORLEN Asfalt

Ukraina

Aceton

PKN ORLEN

Ukraina

Asfalt

ORLEN Asfalt

Ukraina

Benzyna 95

ORLEN Lietuva

Ukraina

Benzyna 98

ORLEN Lietuva

Ukraina

Gliceryna techniczna

ORLEN Lietuva

Ukraina

Glikol dwuetylenowy

PKN ORLEN

Ukraina

Granulat twardy

Anwil

Ukraina

Chezacarb

Unipetrol RPA

Ukraina

LPG

ORLEN Lietuva

Ukraina

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Ukraina

Olej napędowy

ORLEN Oil, ORLEN Lietuva

Ukraina

Olej napędowy arktyczny

ORLEN Lietuva

Ukraina

Orlesol

ORLEN Południe

Ukraina

Paliwo lotnicze JET A-1

ORLEN Lietuva

Ukraina

PCW Nieprzetworzone

Anwil

Ukraina

Płyty lite

Anwil

Ukraina

Płyty spienione

Anwil

Ukraina

PTA

PKN ORLEN

Ukraina

Sadza

Unipetrol RPA

Ukraina

Saletra amonowa

Anwil

IKS Solino

Spółki
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Ukraina

Saletra amonowa
Rynek

Anwil
Produkt

Spółki

Ukraina

Siarka granulowana

ORLEN Lietuva

Ukraina

Polipropylen

Unipetrol RPA

Ukraina

Polietylen

Unipetrol RPA

Ukraina

Tabletki solne

IKS Solino

Urugwaj

PCW Nieprzetworzone

Spolana

USA

Asfalt

ORLEN Asfalt

USA

Chezacarb

Unipetrol RPA

USA

Sadza

Unipetrol RPA

USA

Polipropylen

Unipetrol RPA

Uzbekistan

Oleje

ORLEN Oil

Watykan

Asfalt

ORLEN Asfalt

Węgry

Aceton

PKN ORLEN

Węgry

Antyzbrylacze

ORLEN Południe

Węgry

Asfalt

ORLEN Asfalt

Węgry

Benzyna 95

Unipetrol RPA

Węgry

Benzyna 98

Unipetrol RPA

Węgry

Benzyna surowa

ORLEN Południe

Węgry

Butan

Unipetrol RPA

Węgry

Glikol monoetylenowy

PKN ORLEN

Węgry

Ciężki olej opałowy

Unipetrol RPA

Węgry

Kwas siarkowy

Spolana

Węgry

LPG

Unipetrol RPA

Węgry

Ług sodowy

Anwil

Węgry

Mixy

ORLEN Południe

Węgry

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Węgry

Olej napędowy

Unipetrol RPA

Węgry

Olej Pirolityczny

Unipetrol RPA

Węgry

Paraﬁny

ORLEN Południe

Węgry

PCW Nieprzetworzone

Anwil, Spolana

Węgry

Siarczan Amonu

Spolana

Węgry

Polipropylen

Unipetrol RPA

Węgry

Polietylen

Unipetrol RPA

Węgry

Produkty asfaltowe

Paramo

Wielka
Brytania

Etylen

Unipetrol RPA

Wielka
Brytania

Ług sodowy

Anwil
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Brytania
Rynek

Produkt

Spółki

Wielka
Brytania

Mixy

ORLEN Południe

Wielka
Brytania

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Polipropylen

Unipetrol RPA

Wielka
Brytania

Polietylen

Unipetrol RPA

Włochy

Aceton

PKN ORLEN

Włochy

Amoniak

Unipetrol RPA

Włochy

Etylen

Unipetrol RPA

Włochy

Gliceryna destylowana

ORLEN Południe

Włochy

Gliceryna techniczna

ORLEN Południe

Włochy

Kaprolaktam ciekły

Spolana

Włochy

Kaprolaktam płatkowany

Spolana

Włochy

Mixy

ORLEN Południe

Włochy

Oleje

ORLEN Oil, Paramo

Włochy

PCW Nieprzetworzone

Anwil, Spolana

Włochy

PTA

PKN ORLEN

Włochy

Siarczan potasu

ORLEN Południe

Włochy

Woda amoniakalna

Unipetrol RPA

Włochy

Polipropylen

Unipetrol RPA

Włochy

Polietylen

Unipetrol RPA

Wyspy
Dziewicze
USA

Asfalt

ORLEN Asfalt, ORLEN Asfalt Česka
republika

Wyspy
Marshalla

Asfalt

ORLEN Asfalt Česka republika

Sprzedaż
morska

Ciężki olej opałowy, VGO, Nafta

PKN ORLEN

Benzyna 92 (US), Olej napędowy, Bitumen, LPG, Olej ciężki opałowy, Izomeryzat, Siarka,
Propylen, Paliwo lotnicze JET A-1, MGO, MTBE

ORLEN Lietuva

Wielka
Brytania
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KAPITAŁ FINANSOW Y

Kapitały:

Kapitał ﬁnansowy to zasoby ﬁnansowe znajdujące się w dyspozycji Grupy ORLEN, które aktualnie posiadamy
ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych oraz wypracowujemy w ramach prowadzonej przez nas działalności
gospodarczej.

Kluczowe dane dotyczące kapitału
Struktura naszego kapitału ﬁnansowego obejmuje kapitał własny i obcy – wynikający głównie z wykorzystania przez nas zobowiązań
zaciągniętych na rynku ﬁnansowym.

Kapitał własny Grupy ORLEN
[mld PLN]

Kapitał obcy Grupy ORLEN
[mld PLN]
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39 277
mln PLN
Aktywa trwałe

32 363
mln PLN
Rzeczowe aktywa trwałe (aktywa wytwórcze)

5 457
mln PLN
CAPEX (zwiększenie aktywów trwałych)

Zarządzanie wynikami z kapitału
Utrzymanie stabilności ﬁnansowej dzięki działaniom

Silne nastawienie na rozwój obecnych aktywów, a także na

optymalizującym wydatki i strukturę aktywów

wzrost innowacyjności, który ma utrzymać silną pozycję

Utrzymanie zakładanego bezpiecznego poziomu wskaźników
ﬁnansowych, w tym w szczególności poziomu dźwigni
ﬁnansowej
Prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie pozycji
konkurencyjnej Grupy ORLEN w długiej perspektywie
zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych

konkurencyjną Koncernu w niezwykle dynamicznie
zmieniającym się otoczeniu
Stabilność ﬁnansowa umożliwia realizowanie ambitnych
akwizycji, włączając w to planowane przejęcie Grupy LOTOS
oraz zakończone sukcesem wezwanie na akcje Grupy
ENERGA.

Osiągnięte rezultaty
Zadłużenie netto w 2019 roku uległo zmniejszeniu o blisko (-) 3,2 mld PLN do 2,4 mld PLN a dźwignia ﬁnansowa wyniosła 6,3%, co potwierdza,
że Koncern posiada stabilne fundamenty ﬁnansowe.

W 2019 roku poszczególne segmenty operacyjne Grupy ORLEN w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wypracowały łącznie 9,2 mld
PLN zysku EBITDA LIFO1 przed uwzględnieniem efektu odwrócenia netto odpisów aktualizujących wartość majątku.
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EBITDA LIFO – wyniki w segmentach operacyjnych [mld PLN]

1Zysk

z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów.

Po uwzględnieniu efektu netto odwrócenia odpisów aktualizujących wartość aktywów w wysokości (0,2) mld PLN zysk EBITDA LIFO wyniósł 9,0
mld PLN.

Ujemny wpływ zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów ujęty w wyniku EBITDA wyniósł (0,1) mld PLN i w rezultacie Grupa ORLEN
osiągnęła w 2019 roku zysk EBITDA na poziomie 8,9 mld PLN.

W pływ odpisów aktualizujących i wyceny zapasów na poziom EBITDA [mld PLN]

Wysoki zysk EBITDA zapewnił 9,3 mld PLN przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Pozwoliły one sﬁnansować działalność
inwestycyjną w kwocie (4 ,4) mld PLN, wypłacić, zgodnie z obowiązującą polityką PKN ORLEN, dywidendę dla Akcjonariuszy za 2018 rok w
kwocie 3,5 PLN na akcję tj. 1,5 mld PLN.

W ypłata dywidendy w mld PLN

Jak kapitał ﬁnansowy wpływa na pozostałe kapitały?
Powiązanie kapitału ﬁnansowego z kapitałem produkcyjnym wynika bezpośrednio z zaktualizowanej strategii na lata 2019-2022 . Zakłada ona:
rozwój i zwiększenie produkcji petrochemicznej oraz zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną w segmencie downstream, konsekwentny
rozwój sprzedaży detalicznej oraz zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia. W latach 2019-2020 na inwestycje Grupa ORLEN
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planuje przeznaczać średniorocznie 6,8 mld zł, co oznacza wzrost o 2,2 mld zł w stosunku do lat 2017-2018. W ramach tej kwoty 4 ,9 mld zł
zostanie wykorzystane w segmencie Downstream, 0,7 mld zł w Detalu oraz 0,7 mld zł w segmencie Upstream. W tym okresie zakładana
średnioroczna wartość EBITDA LIFO wyniesie 10,3 mld zł, co oznacza wzrost o 1,1 mld zł w porównaniu do lat 2017-2018.

Kapitał ﬁnansowy wpływa na kapitał naturalny umożliwiając ambitne inwestycje i akwizycje w energetykę niskoemisyjną. W perspektywie
krótkoterminowej sﬁnalizowana zostanie budowa morskich farm wiatrowych oraz włączone zostaną do aktywów Grupy zielone moce Grupy
Energa. Planowane przejęcie Grupy LOTOS ma znacząco poszerzyć możliwości Grupy ORLEN w zakresie tzw. nowej mobilności, co stanowi
strategiczną szansę rozwojową. W 2019 roku podpisany został również list intencyjny z PESA Bydgoszcz w sprawie rozwoju transportu
szynowego zasilanego wodorem.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku największą pozycję aktywów Grupy PKN ORLEN stanowiły rzeczowe aktywa trwałe, których wartość zwiększyła
się o 1,0 mld zł i wyniosła 32,4 mld zł. W 2019 roku nakłady inwestycyjne Grupy PKN ORLEN na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 4 ,1 mld zł i były
o (0,1) mld zł niższe od nakładów poniesionych w 2018 roku.

Więcej informacji na temat kapitału ﬁnansowego znajduje się w rozdziale „Wyniki Finansowe”.
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KAPITAŁ PRODUKCYJNY

Kapitały:

Naszym celem jest budowa silnego koncernu multienergetycznego, co pozwoli jeszcze skuteczniej
konkurować na globalnym rynku oraz przyczyni się do wzmocnienia stabilności ﬁnansowej. Jednym z ﬁlarów
Strategii Grupy ORLEN jest budowa wartości, co oznacza dla kapitału produkcyjnego: intensyﬁkację
produkcji petrochemicznej, dalszą integrację aktywów raﬁneryjnych rozwój energetyki niskoemisyjnej, w
segmencie Detal rozwój sieci sprzedaży i wzmacnianie relacji z klientami. Wartość rzeczowych aktywów
trwałych i wartości niematerialnych Grupy ORLEN wyniosła na koniec 2019 roku ponad 32 mld PLN.

Kluczowe dane dotyczące kapitału
W ramach segmentów Downstream, Detal i Wydobycie posiadamy:

6 raﬁnerii zlokalizowanych w Polsce, Litwie i Czechach o

W ramach rozwoju energetyki niskoemisyjnej: PKN ORLEN

łącznej max. zdolności przerobu ropy ponad 35,2 mt/r.

posiada koncesję na budowę farmy wiatrowej na Bałtyku o

Dostęp do rurociągów surowcowych i produktowych oraz do

maksymalnej mocy 1200 MWe.

terminali morskich: 3,7 tys. km sieci rurociągów i 39 baz

Największa sieć detaliczna w Europie Środkowej – ponad 2800

magazynowych.

stacji paliw.

Aktywa petrochemiczne zintegrowane z raﬁneryjnymi – m.in.

Ponad 2000 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro

Oleﬁny (Płock, Unipetrol), BOP (Płock), Metateza (Płock),

zlokalizowanych na stacjach.

PX/PTA (Włocławek), chemia (Włocławek).
Bloki energetyczne w 3 krajach, w tym największy
przemysłowy blok wytwórczy w Polsce: EC Płock (415 MWe,
2150 MWt) oraz nowoczesne bloki parowo-gazowe w Polsce:

Ponad 60 ładowarek do samochodów elektrycznych.
Aktywa poszukiwawczo-rozpoznawcze w Polsce i Kanadzie –
197,3 mln boe łącznych zasobów 2P ropy i gazu.

CCGT Włocławek i CCGT Płock. Łącznie ponad 1000 MWe.

Zarządzanie wynikami z kapitału
Kontynuujemy działania zmierzające do budowy koncernu multienergetycznego, w tym dalszego rozwoju energetyki.
Ważnym krokiem w tym kierunku jest transakcja przejęcia Grupy Energa oraz planowane przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS.
Dywersyﬁkacja źródeł przychodów zwiększy odporność na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Powstanie
silnego podmiotu oznacza również większe możliwości ﬁnansowe na realizację dużych projektów inwestycyjnych, m.in. inwestycje w
budowę morskich farm wiatrowych.
Inwestujemy w aktywa petrochemiczne, aby wzmacniać pozycję Grupy ORLEN na rynku europejskim.
W 2019 roku zostały uruchomione Instalacja Metatezy (Płock) oraz PPF Splitter (Możejki) oraz kontynuowana była realizacja strategicznego
dla Grupy ORLEN Programu Rozwoju Petrochemii, w ramach którego m.in. już w 2020 roku powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowe. W
spółce ANWIL rozpoczęto realizację inwestycji, które zwiększą moce wytwórcze nawozów.
Rozwijamy aktywa produkcyjne, tak aby efektywniej wykorzystać surowce.
W 2020 roku w Płocku rozpoczęto budowę instalacji Visbreakingu, dzięki której zostanie pogłębiony przerób ropy naftowej. Znacząco
zostanie zwiększony uzysk produktów lekkich, czyli benzyny i oleju napędowego. Na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku realizowana
jest również modernizacja instalacji Hydrokrakingu, która umożliwi zwiększenie produkcji diesla oraz modernizacja jednej z jednostek
HON (Hydroodsiarczanie Oleju Napędowego).
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Inwestujemy w nisko i zeroemisyjne źródła energii
Koncern rozpoczął realizację instalacji doczyszczania wodoru, która pozwoli na wprowadzenie tego paliwa na rynek. PKN ORLEN rozwija
również technologię magazynowania, transportowania i dystrybuowania paliwa wodorowego. W 2019 roku podpisany został list intencyjny
z PESA Bydgoszcz w sprawie rozwoju transportu szynowego zasilanego wodorem. Koncern współpracuje z gminami (GórnośląskoZagłębiowska Metropolia, Miasto Płock) na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego opartego o napędy wodorowe. Rozwija
kompetencje w tym obszarze, dysponuje infrastrukturą do tankowania wodoru na rynku niemieckim, a w 2020 roku takie stacje powstaną
również w Czechach. Planowana inwestycja w farmy wiatrowe na morzu jest odpowiedzią na światowe trendy w zakresie rozwoju
energetyki odnawialnej i stanowi istotny wkład w rozwój polskiej gospodarki niskoemisyjnej. Spółka ORLEN Południe przekształca się w
bioraﬁnerię. W zakładzie w Trzebini rozpoczęto budowę pierwszej w Polsce instalacji do produkcji ekologicznego, przyjaznego środowisku
glikolu propylenowego. Spółka podpisała też umowę na zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji do produkcji bioetanolu II
generacji w Jedliczu.
Dywersyﬁkujemy dostawy ropy i zabezpieczamy dostawy gazu ziemnego
W 2019 roku doszło do najdłuższej w historii, trwającej 46 dni, przerwy w dostawie ropy naftowej poprzez rurociąg Przyjaźń. Grupa ORLEN
była dobrze przygotowana na takie zdarzenie, ponieważ systematycznie realizuje założenia strategii dywersyﬁkacji źródeł dostaw ropy
naftowej. W 2019 roku budowane i wzmacniane były relacje z nowymi i obecnymi partnerami m.in. z Afryki, USA czy Zatoki Perskiej.
Konsekwentnie wykorzystujemy potencjał segmentu detalicznego
Dynamicznie rozwijamy format gastronomiczny i sklepowy, m.in. w Polsce, gdzie powstały 164 nowe sklepy convenience pod marką
O!SHOP i w Niemczech, gdzie liczba punktów star Connect zwiększyła się ponad dwukrotnie. Sieć detaliczna Koncernu pojawiła się na
rynku słowackim, na którym na koniec roku 2019 spółka posiadała 10 stacji paliw. W drugiej połowie 2019 roku rozpoczęliśmy proces cobrandingu, w ramach którego już na wszystkich stacjach sieci widoczna jest marka ORLEN.
W segmencie Wydobycie konsekwentnie realizujemy strategię zakładającą szczególną koncentrację na najbardziej perspektywicznych
złożach.

Osiągnięte rezultaty

2019

2018

Downstream
Przerób ropy

33,9 mt/96% wykorzystania mocy

33,4 mt/95% wykorzystania mocy

Zainstalowana moc elektryczna

1 808 Mwe

1871 Mwe

Zainstalowana moc cieplna

6 181 MWt

5464 MWt

Produkcja energii elektrycznej

1,8 GWe (w tym ponad 1GWe z bloków parowogazowych CCGT Włocławek i CCGT Płock)

1,9 GWe

Liczba stacji

2836

2 803

Punkty gastronomiczne na stacjach

2421

2 748

Udział sprzedaży paliw w rynkach macierzystych 1

16,50%

16,2%

Łączne zasoby 2P ropy i gazu

197,3 mln boe

210,6 mln boe

Średnie wydobycie

18,2 tys. boe/d

18,0 tys. boe/d

Detal

Wydobycie

1) Stan na koniec okresu.

2019

2018

Nakłady inwestycyjne

5,5 mld PLN

4 ,3 mld PLN

Amortyzacja

3,5 mld PLN

2,7 mld PLN
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Jak kapitał ﬁnansowy wpływa na pozostałe kapitały
Inwestycje i planowane przejęcia wymagają dużych nakładów kapitałowych. W 2019 roku Grupa ORLEN poniosła koszt 5,5 mld PLN z tytułu
nakładów inwestycyjnych.

Przejęcie Grupy ENERGA i Grupy LOTOS będzie oznaczało wymierne korzyści dla pracowników tych ﬁrm. Z punktu widzenia kapitału ludzkiego
i intelektualnego, pracownicy z branży raﬁneryjnej i energetycznej, których deﬁcyt jest mocno odczuwalny na rynku, uzupełnią zespół
specjalistów pracujących w Grupie ORLEN. Zwiększą się też ich możliwości rozwojowe, dzięki zatrudnieniu w silnej, zdywersyﬁkowanej,
międzynarodowej Grupie. Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku pozwoli rozwijać własne innowacyjne technologie i patenty w
produkcji petrochemicznej, biopaliw, asfaltów czy olejów. Centrum będzie także stanowiło nowoczesną platformą współpracy pomiędzy PKN
ORLEN a światem nauki i biznesu.

Silny koncern znacznie mocniej będzie mógł zaangażować się w działania społeczne, kulturalne i sportowe w regionach swojej działalności.
Dzięki skoordynowanej polityce CSR, lokalne społeczności będą mogły liczyć na większe i bardziej kompleksowe wsparcie. Oznacza to znaczące
wzmocnienie kapitału społecznego.

Dzięki realizowanym inwestycjom w zero i niskoemisyjne źródła energii ograniczamy wpływ działalności Grupy ORLEN na środowisko, co poza
wpływem na kapitał naturalny, będzie odpowiedzią na zmiany w unijnym otoczeniu prawnym.
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KAPITAŁ LUDZKI

Kapitały:

Ludzie to jeden z głównych ﬁlarów strategii Grupy ORLEN. Naszym pracownikom zapewniamy godne i
przyjazne warunki pracy. Relacje wewnątrz ﬁrmy oraz z jej otoczeniem opierają się na uczciwości,
szacunku oraz na dialogu, współpracy i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z
Wartościami Firmy. Kluczowe cele to: zwiększanie kompetencji pracowników oraz dopasowanie ich
potrzeb szkoleniowych do realizacji strategii biznesowej oraz przyszłych wyzwań, dbałość o najwyższe
standardy bezpieczeństwa pracy, brak tolerancji dla wypadków oraz zabezpieczenie przyszłych kadr,
szczególnie w kontekście światowego trendu niedopasowania kompetencji.

Kluczowe dane dotyczące kapitału
Ponad 22 tys. pracowników zaangażowanych w realizację Strategii ﬁrmy
Międzynarodowy zespół w Polsce, Czechach, Niemczech, Litwie i Kanadzie
KiIkadziesiąt różnorodnych zawodów
Przedstawiciele wielu pokoleń
Byli pracownicy z długim stażem zawodowym w Grupie ORLEN
Potencjalni pracownicy – profesjonaliści oraz uczniowie szkół technicznych i uczelni wyższych będący na etapie wyboru studiów,
kierunków kariery zawodowej

Zarządzanie wynikami z kapitału
Realizację strategii biznesowej wspierają programy szkoleniowe dla pracowników. Wdrożona w 2019 roku Rozmowa Rozwojowa,
opiera się o diagnozę potrzeb rozwojowych i wymagań biznesowych stojących przed obszarami biznesowymi.
Realizujemy programy rozwoju wspierające kompetencje uznane za ważne dla rozwoju funkcji biznesowych pod kątem przyszłych
wyzwań, w tym: program rozwoju zaawansowanych kompetencji analitycznych oraz kompleksowy program rozwoju kompetencji
zarządzania projektami.
Realizujemy kompleksowy programu rozwoju kadry menedżerskiej w zakresie kształtowania angażującego przywództwa, zarządzania
przez wartości, wzmacniania efektywności i budowania wielopłaszczyznowej współpracy oraz innowacyjności w zespole.
Cyklicznie badamy poziom zaangażowania i satysfakcji z różnych obszarów środowiska pracy w celu lepszego poznania potrzeb i
oczekiwań pracowników oraz wprowadzania zmian i usprawnień zwiększających ich zaangażowanie.
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian demograﬁcznych na rynku pracy, wdrażamy rozwiązania w zakresie zarządzania
wiekiem.
Dbamy o prowadzenie dialogu społecznego opartego na niezależności stron, działaniu zgodnym z prawem, a także zaufaniu,
wzajemnym szukaniu kompromisu i przestrzeganiu przyjętych reguł.
Dbamy o utrzymanie równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem rodzinnym, czemu służy program „Pracodawca Przyjazny
Rodzinie”.
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Zapewniamy szeroko pojętą proﬁlaktykę zdrowotną obejmującą opiekę medyczną wykraczającą poza zakres medycyny pracy oraz
dbamy o zdrowie psychiczne pracowników, traktując to działanie jako integralną część kultury organizacyjnej (Pracownia Psychologii
Pracy).
Realizujemy działania ukierunkowane na pozyskanie oraz utrzymanie kadry pracowniczej. Są one skierowane do określonych grup
docelowych istotnych dla poszczególnych segmentów działalności – obecnych pracowników, potencjalnych pracowników, jak również
studentów i absolwentów szkół branżowych i uczelni wyższych.
Zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy, budujemy świadomość bezpiecznego wykonywania pracy oraz kreujemy
proaktywne postaw wśród pracowników i kontraktorów. W praktyce oznacza to realizację wszelkich działań mających na celu
zapobieganie wypadkom, awariom przemysłowym, pożarom i innym, niepożądanym zdarzeniom.
Dajemy szansę zatrudnienia osobom niepełnosprawnym. W 2019 roku przystąpiono wraz z kilkoma spółkami Grupy ORLEN do
programu PFRON Praca – Integracja, którego celem jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Osiągnięte rezultaty
j.m.
Zatrudnienie w Grupie ORLEN

[osoby]

Rotacja pracowników

2019
22 337

21 282

8,9

9,9

0,90

1,03

[%]

Wskaźnik wypadkowości TRR (Total Recordable Rate)

2018

[liczba]

Średnia ilość godzin szkoleniowych na pracownika, w tym:

2019

2018

Kobiety

[liczba]

23,4

18,3

Mężczyźni

[liczba]

25,2

20,7

Menedżer

[liczba]

38,5

24 ,5

Nie-menedżer

[liczba]

23,7

19,6

Badanie zaangażowania i satysfakcji

j.m.

2019

2017

Ilość badanych spółek Grupy ORLEN

[x]

22

16

Liczba respondentów w PKN ORLEN

[x]

4 192

4 005

Wskaźnik zaangażowania

[%]

64

65

Wskaźnik satysfakcji

[%]

77

73

Wskaźnik zaangażowania

[%]

50

51

Wskaźnik satysfakcji

[%]

64

66

Średnie wskaźniki w Polsce w 20161 i w 20182

1) Na podstawie Aon Hewitt.
2) Na podstawie Kincentric.
Działania rozwojowe w 2019 roku koncentrowały się między innymi na kształtowaniu postaw i umiejętności w takich obszarach jak:
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zarządzanie różnorodnością, etyka w zarządzaniu, innowacyjność, współpraca, analiza i wyciąganie wniosków, praca projektowa,
planowanie i organizacja pracy, umiejętności negocjacyjne. Ważnym programem są szkolenia w zakresie polityki antykorupcyjnej,
zrealizowane w 2019 roku dla pracowników różnych szczebli i różnych obszarów biznesowych, wspierające wdrożenie Polityki
Antykorupcyjnej w Grupie ORLEN.
Wdrożenie w 2019 roku tzw. Rozmowy Rozwojowej, która opiera się na partnerskiej rozmowie przełożonego i pracownika. Poza formą
diagnozy potrzeb rozwojowych, jest narzędziem rozwoju kultury otwartości i dialogu.
Udoskonalenie nowej platformy e-learningowej, na której zamieszczane są między innymi szkolenia obowiązkowe takie jak
uregulowania w zakresie AML (a Anti-Money Laundering ), obowiązków informacyjnych spółki giełdowej, przeciwdziałanie skutkom pracy
zmianowej, innowacyjności na co dzień i różnorodności.
Zapewnianie najwyższych standardów bezpieczeństwa do kluczowych projektów należą: Projekt Safety Plus – obejmuje wdrażanie w
Grupie ORLEN 15 standardów bezpieczeństwa stanowiących najwyższe, funkcjonujące standardy bezpieczeństwa, zidentyﬁkowane w
branży paliwowo-energetycznej; realizacja prac na rzecz doskonalenia w obszarze bezpieczeństwa procesowego Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Procesowym w oparciu o standard OSHA 1910.119.
Zapewnianie pracownikom: świadczeń socjalnych obejmujących doﬁnansowanie wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego, opieki nad
dzieckiem, wypoczynku dzieci i młodzieży, wyprawek szkolnych; realizacja programu „Pracodawca Przyjazny Rodzinie”; realizacja badań
proﬁlaktycznych i akcji zdrowotnych w miejscu pracy, otwarcie Pracowni Psychologii Pracy.
W 2019 roku staże w PKN ORLEN odbywało ponad 100 osób w ramach programów Kierunek ORLEN, #Energia dla przyszłości, wakacyjne
staże zawodowe oraz warsztaty i programy mentoringowe w ramach Go4 Poland-W ybierz Polskę!, praktyki studenckie zrealizowało 135
osób, w większości w obszarze produkcji, ale również w innych obszarach biznesowych.
Udział w Targach Pracy na uczelniach technicznych, realizacja działań edukacyjno-informacyjnych, m.in. Dzień W iedzy z ORLENEM,
Seminaria z Przemysłem.

Więcej informacji na temat obszaru pracowniczego znajduje się w sekcji „Odpowiedzialny Pracodawca”.

Jak kapitał ludzki wpływa na pozostałe kapitały
W 2019 roku polityka zatrudnienia w Grupie ORLEN koncentrowała się na zapewnieniu najwyższej jakości specjalistów zarówno do realizacji
bieżących zadań operacyjnych, jak i projektów strategicznych. Wynika to ze zwiększenia skali działalności w obszarach obejmujących, między
innymi energetykę, petrochemię, usługi utrzymania ruchu, informatykę oraz sprzedaż. Tak więc pozyskiwanie z rynku wysoko
wykwaliﬁkowanych pracowników jest konieczne dla utrzymania i rozwoju składników przypisanych do kategorii kapitał produkcyjny.

Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego oddziałują pozytywnie na kapitał intelektualny i społeczny wpływając również na kapitał ﬁnansowy. Aby
pozyskać wartościowych pracowników z rynku, Grupa ORLEN oferuje wyjątkowe warunki pracy – zarówno w sferze wynagrodzeń , jak i
świadczeń pozaﬁnansowych.
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KAPITAŁ INTELEKTUALNY

Kapitały:

Istotnym celem Grupy ORLEN jest zapewnienie przewag konkurencyjnych w długiej perspektywie poprzez
wzmocnienie innowacyjności wewnętrznej i zewnętrznej. Strategiczne obszary inwestycji w innowacje,
nowe technologie i modele biznesowe, kluczowe dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w horyzoncie
2030+ zostały zdeﬁniowane w opublikowanej w 2019 roku Strategicznej Agendzie Badawczej. Nieodłącznym
elementem rozwoju kapitału intelektualnego jest również prowadzenie dialogu i współpracy ze
środowiskiem uczelni, instytutów naukowo-badawczych, wynalazców i innowatorów, akceleratorów i
startupów technologicznych, a także producentów i dostawców innowacyjnych technologii.

Kluczowe dane dotyczące kapitału
W iedza i unikalne doświadczenie – ponad 22 000 zaangażowanych i wysoko wykwaliﬁkowanych pracowników, w tym kadra o
bogatym doświadczeniu w pracy w sektorze raﬁneryjnym, petrochemicznym, energetyce i wydobyciu.
Systemy zarządzania – stała dbałość o najlepsze standardy działania i najwyższą możliwą efektywność operacyjną. Realizacji tych celów
służy Zintegrowany System Zarządzania.
Polityki i Procedury Należytej Starannościw zakresie poszczególnych obszarów działalności, zapewniające najwyższej jakości standardy
zarządzania.
Badania i rozwój technologiczny – realizacja projektów ukierunkowanych na zwiększenie efektywności przerobu ropy w zakładach
produkcyjnych, spełnienie wymogów środowiskowych oraz intensyﬁkację produkcji petrochemicznej.
W łasne jednostki badawczo-rozwojowe: budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku (planowane otwarcie pod koniec
2020 roku) oraz działające w Czechach – Unipetrol Research and Education Centre i Polymer Institute Brno.
Kultura innowacji:
Motywowanie pracowników do tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych poprzez, m.in. wdrażanie
wewnętrznych projektów i platform intranetowych do stymulowania procesów innowacyjnych i zarządzania wiedzą.
Motywowanie pracowników do wdrażania innowacji z zewnątrz w tym, między innymi poprzez aktywny udział w prowadzonych w
Grupie ORLEN inicjatywach mających na celu dostarczenie innowacyjnych rozwiązań przygotowanych między innymi przez startupy.

Zarządzanie wynikami z kapitału
Budowa ekosystemu innowacji wokół PKN ORLEN. Strategiczne obszary inwestycji w innowacje, nowe technologie i modele biznesowe,
kluczowe dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w horyzoncie 2030+ zostały zdeﬁniowane w opublikowanej w 2019 roku Strategicznej
Agendzie Badawczej (SAB). SAB to długofalowa strategia rozwoju innowacji, która przekłada cele strategii biznesowej na konkretne
obszary działań innowacyjnych i badawczo-rozwojowych.
W zmacnianie dialogu ze środowiskiem uczelni, instytutów naukowo-badawczych, wynalazców i innowatorów, akceleratorów i
startupów technologicznych, a także producentów i dostawców innowacyjnych technologii.
Uruchomienie narzędzi pozyskiwania innowacji: akcelerator i fundusz CVC.
Rozwój współpracy ze startupami.
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W łasne prace badawcze i testy usprawniające procesy, udoskonalające produkty i optymalizujące wsady.
Prace nad własnymi technologiami.

Osiągnięte rezultaty
Realizacja lub przygotowywanie do realizacji blisko 50 umów na projekty badawczo-rozwojowe, z czego 5 kontynuowanych projektów
stanowią projekty współﬁnansowane ze środków publicznych krajowych (Program sektorowy INNOCHEM) oraz europejskich (Program
Horyzont 2020). Przykładowe projekty realizowane w 2019 roku w PKN ORLEN można znaleźć w sekcji „Badania i rozwój technologiczny”.
W ramach projektu budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego do końca 2019 roku zakończone zostały prace projektowe dla głównych
obiektów, roboty konstrukcyjne dla budynku biurowego oraz główne prace związane z zewnętrznymi sieciami i mediami. Planowane
otwarcie Centrum pod koniec 2020 roku.
Realizacja kluczowych inwestycji: m.in. uruchomienie instalacji PPF Splitter w Możejkach przez spółkę ORLEN Lietuva, która umożliwia
produkcję propylenu klasy polimerowej z niepełnowartościowych wsadów gazowych; rozpoczęcie inwestycji rozbudowy nawozów –
budowa trzech kluczowych instalacji w ANWILU, tj. kwasu azotowego, neutralizacji i granulacji; podpisanie umowy przez ORLEN Południe
na budowę pierwszej w Polsce instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego oraz na zakup projektu bazowego i licencji dla
instalacji produkującej bioetanol drugiej generacji.
Projekty realizowane w ramach umacniania kultury innowacji:
4 . edycja Programu Twórca, w ramach którego nagradzane są pracownicze idee i inicjatywy w zakresie innowacji technicznych i
technologicznych, mogące znaleźć zastosowanie w Grupie ORLEN, jak i poza nią. Od 2015 roku zgłoszono już 106 inicjatyw, spośród
których nagrodzono 16 inicjatyw (w tym 5 o charakterze wynalazczym).
Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu na najlepszą pracę badawczą na rzecz PKN ORLEN dla przedstawicieli świata nauki.
Promowanie inicjatywy pracowników – konkurs na Innowacyjny Projekt Roku, w 2019 roku ten tytuł otrzymał projekt „Wdrożenie
modelu wirtualnej rzeczywistości (VR) dla kluczowych działań operacyjnych na instalacjach produkcyjnych – etap I Oleﬁny”
Zaangażowanie pracowników w realizowane programy akceleracyjne, w tym Electro Scale Up oraz Scale Up mające na celu
oszacowanie potrzeb w zakresie poszukiwanych innowacyjnych rozwiązań oraz przeprowadzenia ich pilotażowych wdrożeń.

Współpraca z nauką
Rocznie jest realizowanych kilkadziesiąt prac badawczych, koncepcji i projektów we współpracy PKN ORLEN z jednostkami naukowymi
i uczelniami wyższymi.
W ramach programu doktoratów wdrożeniowych, w PKN ORLEN realizowano już 10 doktoratów wdrożeniowych we współpracy z
krajowymi uczelniami wyższymi.
Organizacja proﬁlowanych staży i praktyk oraz rekrutacja najlepszych studentów i absolwentów.
Realizacja konkursów na najlepsze prace badawcze i dyplomowe.
Organizacja „Dnia W iedzy z ORLENEM” – autorski projekt edukacyjny, w ramach którego poprzez cykle warsztatów, prezentowane jest
zastosowanie praktyczne wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole i na uczelni. Uczelnie i szkoły objęte programem, to m.in. Politechnika
Warszawska, ﬁlia w Płocku, Zespół Szkół Centrum Edukacji w Płocku, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
Organizacja „Seminariów z Przemysłem” – cykl spotkań na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, których celem jest
przekazanie studentom wiedzy praktycznej opartej na konkretnych przykładach biznesowych oraz zainspirowanie do wyboru ścieżki
rozwoju w kierunku, który umożliwia zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie.
Udział w Business Networking Day organizowanym przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej oraz w projekcie Industry Open Days
(Dni Otwarte Przemysłu Raﬁneryjnego), który był realizowany we współpracy z Politechniką Warszawską, ﬁlią w Płocku w formule
spotkania, otwartej prezentacji merytorycznej projektów biznesowych i produkcyjnych połączonej z wycieczką po Zakładzie Produkcyjnym
w Płocku
Organizacja Innovation Day – warsztaty z jednostkami naukowymi i uczelniami , podczas których prezentowane są wyzwania B+R i
technologiczne PKN ORLEN oraz portfel projektów prowadzonych przez uczelnie/instytuty, oraz seminaria. Istotne jest, że wydarzenia te
obejmują tematykę zarówno core jak i nową, wykraczającą poza core business PKN ORLEN.
Realizacja wspólnych projektów B+R nastawionych na rozwój technologii i wdrożenie.
Zlecanie prac badawczych, koncepcyjnych, analiz i studiów.
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Współpraca z polskimi startupami
Udział w programie „GovTech Polska – Aktywuj pomysły!”, rządowej inicjatywie wspierającej współpracę spółek Skarbu Państwa i
administracji publicznej z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru IT. PKN ORLEN ogłosił konkurs na opracowanie
technologii usprawniającej transakcje mobilne na stacjach paliw.
Udział w programie akceleracyjnym Pilot Maker Electro ScaleUp, którego celem jest przygotowanie przez startupy innowacyjnych
rozwiązań dla odbiorców technologii w obszarze elektromobilności. W 2019 roku PKN ORLEN zrealizował przy współpracy z akceleratorem
działającym w ramach programu Electro Scale UP, pierwsze innowacyjne wdrożenie zaproponowane przez start-up Enelion. Wdrożenie,
składające się z 3 stacji AC wyposażonych w innowacyjny układ dynamicznie zmieniających się faz, zakończyło się sukcesem i zostało
zaimplementowane w garażu podziemnym budynku biurowego w Warszawie.
Udział w programie akceleracyjnym Space3ac ScaleUp II, w ramach którego wspólnie z wybranymi startupami wdrażane będą
innowacyjne rozwiązania w takich obszarach jak np. sprzedaż detaliczna, produkcja, logistyka czy też ochrona środowiska.
Udział i partnerstwo strategiczne przy największym stacjonarnym maratonie programistycznym w Europie – HackYeah.

Jak kapitał intelektualny wpływa na pozostałe kapitały
Rozwój kapitału intelektualnego wiąże się dużymi nakładami ﬁnansowymi, ale ma jednocześnie istotny wpływ na kapitały ludzki, społeczny i
produkcyjny. Przykładem jest własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, które powstanie w Płocku. Zostaną w nim zatrudnieni specjaliści o
wysokich kompetencjach w obszarze B+R. Zostanie stworzona nowoczesna platforma współpracy ze środowiskami naukowymi. Inwestycja ta
umożliwi rozwój i wdrażanie własnych technologii.

Kluczowe projekty rozwojowe realizowane w Grupie ORLEN mają na celu zwiększenie efektywności przerobu ropy w zakładach produkcyjnych,
spełnienie wymogów środowiskowych oraz intensyﬁkację produkcji petrochemicznej wraz z poprawą efektywności procesowej i energetycznej
w tym obszarze poprzez realizację Programu Rozwoju Petrochemii. Zwiększenie efektywności aktywów produkcyjnych oraz budowa nowych
biznesów w perspektywie krótkoterminowej przełożą się na wskaźniki przypisane kapitałowi ﬁnansowemu.
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KAPITAŁ SPOŁECZNY

Kapitały:

Kapitał społeczny Grupy ORLEN rozumiemy jako wspólne normy, wartości i zachowania oraz oparte na
zaufaniu i zaangażowaniu relacje z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, m.in. pracownikami,
społeczeństwem, klientami czy partnerami biznesowymi.

Kluczowe dane dotyczące kapitału
Działamy zgodnie z „Wartościami i zasadami postępowania”, które obowiązują w całej Grupie ORLEN oraz „Strategią CSR Grupy ORLEN
do 2022 roku”.
„Kodeks postępowania dla Dostawców” jest obowiązkowym kryterium w procesie kwaliﬁkacji kontrahentów w spółkach Grupy ORLEN.
Wspieramy rozwój społeczności lokalnych.
Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu i prowadzimy działania na rzecz wyrównywania szans.
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.
Dbamy o dziedzictwo narodowe oraz wspieramy sport.
Optymalizujemy oddziaływanie na środowisko.
Podejmujemy działania na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz kształtowania wrażliwości ekologicznej.
W relacjach z pracownikami dbamy o bezpieczne środowisko pracy, zapewniamy godne warunki pracy i likwidujemy nierówności, dbamy
o rozwój pracowników oraz wspieramy ich w łączeniu celów osobistych, zawodowych i społecznych.
W relacjach z klientami kierujemy się dbałością o ich bezpieczeństwo i zdrowie, odpowiadamy na ich oczekiwania, zwiększamy
dostępność obiektów oraz inspirujemy do odpowiedzialności.
Naszych partnerów biznesowych inspirujemy do odpowiedzialności.

Zarządzanie wynikami z kapitału
W 2019 roku zrealizowaliśmy pierwszą w historii Koncernu kampanię społeczną pod nazwą #DobryKierowca dotyczącą działań PKN
ORLEN z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
Realizujemy programy o zasięgu ogólnopolskim pozwalające dotrzeć do społeczności lokalnych, m.in.: programy grantowe „Moje
miejsce na Ziemi” i „ORLEN dla Strażaków” oraz program lojalnościowy dla strażaków z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Fundacja ORLEN prowadzi programy stypendialne, m.in. „Dla Orłów” – dla dzieci pracowników PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN, dla
mieszkańców Płocka i powiatu płockiego, dla studentów – „BONA FIDE”.
Aktywnie współpracujemy ze społecznościami lokalnymi – głównie w Płocku w ramach programu „ORLEN dla Płocka” oraz miejscach,
gdzie prowadzimy działania biznesowe. Wdrożyliśmy także „Bezpłatny System Informacji dla Mieszkańców Regionu Płockiego ”.
Promując proﬁlaktykę zdrowotną oraz zdrowy i aktywny styl życia zorganizowaliśmy „Miasteczko Zdrowia” w Płocku. Podpisaliśmy umowę
z Narodowym Instytutem Onkologii na pionierski w skali kraju „Program kompleksowej proﬁlaktyki, diagnostyki i leczenia
nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego”.
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Angażujemy się w inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, współpracując m.in. z Narodowym Instytutem Fryderyka
Chopina i angażując się w wydarzenia promujące XVIII Konkurs Chopinowski. Jesteśmy również mecenasem Teatru W ielkiego – Opery
Narodowej w Warszawie.
Wspieramy sport zawodowy i amatorski (Alfa Romeo Racing Team, ORLEN Team, Grupa Sportowa ORLEN, ORLEN Warsaw Marathon,
Verva Street Racing, wsparcie systemu szkoleń młodzieży).
Realizujemy projekty, których celem jest budowanie wrażliwości ekologicznej naszych interesariuszy, m.in. opieka nad sokołami
wędrownymi, hodowle pszczół w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych, ekowolontariat, publikacja broszury środowiskowej.
W PKN ORLEN realizujemy politykę określającą warunki i zasady pracy osób niepełnosprawnych, program „Pracodawca Przyjazny
Rodzinie”, zapewniamy szeroko pojętą proﬁlaktykę zdrowotną, otworzyliśmy Pracownię Psychologii Pracy. Więcej informacji na ten temat
znajduje się w sekcji „Odpowiedzialny Pracodawca”.
W ramach programu wolontariatu pracowniczego pracownicy Grupy ORLEN, biorą udział w aktywnościach przygotowanych przez
Fundację ORLEN lub zgłaszają własny projekt inicjatywy wolontariackiej i uzyskują dotację na jego realizację. Nowością jest Konkurs na
Wolontariat Roku, którego zwieńczeniem jest Gala Wolontariatu Pracowniczego.
W ramach Polityki Dobroczynności Fundacja ORLEN prowadzi działalność charytatywną, szczególną troską otaczając Rodzinne Domy
Dziecka oraz realizując liczne projekty o charakterze społecznym. W Grupie ORLEN funkcjonują także Fundacja ANW IL dla W łocławka i
Fundacja Unipetrol. Jesteśmy też jednym z fundatorów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, która została uznana za jeden z 30
najlepszych projektów społecznych biznesu w Polsce.
W ramach zainaugurowanej w 2019 roku Akademii Inwestowania nasi interesariusze mogą poszerzyć swoją wiedzę o rynku kapitałowym
oraz bezpiecznym inwestowaniu na giełdzie.
Uczestnicy programu lojalnościowego VITAY oraz aplikacji YANOSIK mogą korzystać z możliwości oddawania punktów na cele
społeczne obejmujące wsparcie rodzinnych domów dziecka oraz projekty ekologiczne.

Osiągnięte rezultaty
j.m.

2019

2018

[liczba]

537

398

Program „Moje miejsce na Ziemi”2 – złożone wnioski

[liczba]

2 132

1 135

Program „Moje miejsce na Ziemi”- wnioski nagrodzone grantami

[liczba]

276

293

Program „Moje miejsce na Ziemi” – szacowana liczba beneﬁcjentów

[liczba]

700 000

*

Program „ORLEN dla Strażaków”3 – złożone wnioski

[liczba]

2 248

ok. 4 000

Program „ORLEN dla Strażaków” – wnioski nagrodzone grantami

[liczba]

249

360

Dodatkowe badania proﬁlaktyczne4

[liczba]

1 050

1 000

Strefa Zdrowia5 – uczestnicy

[liczba]

350

634

„Miasteczko Zdrowia”7 – konsultacje i badania

[liczba]

ponad 10 000

Cykl spotkań edukacyjnych dla społeczności lokalnych 8 – uczestnicy

[liczba]

210

–

ORLEN W ARSAW MARATHON – uczestnicy

[liczba]

20 000

20 000

VERVA STREET RACING – uczestnicy

[liczba]

250 000

80 000

[liczba]

ok. 1 000

–

Programy stypendialne Fundacji ORLEN – stypendyści1
Programy grantowe Fundacji ORLEN

Projekty prozdrowotne dla pracowników

Projekty zdrowotne dla społeczności lokalnych
„Program kompleksowej proﬁlaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób
układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego”6, w tym:

Projekty informacyjne
Bezpłatny System Informacji dla mieszkańców Płocka i Regionu Płockiego –
użytkownicy9
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j.m.

2019

2018

Program wolontariatu pracowniczego
Akcje wolontariackie

[liczba]

40

*

Pracownicy zaangażowani w wolontariat

[liczba]

800

*

[liczba]

59

98

[liczba]

45 670 769

40 730 211

100

100

Projekty sponsoringowe na rzecz mieszkańców Płocka
Angażowanie klientów w projekty społeczne10
Punkty programu Vitay i aplikacji Yanosik przekazane przez klientów na cele społeczne
Dostawcy PKN ORLEN, którzy mają obowiązek zapoznania się i akceptacji „Kodeksu
postępowania dla dostawców PKN ORLEN”, „Polityki antykorupcyjnej GK ORLEN” oraz
„Zasad przyjmowania i wręczania upominków w PKN ORLEN S.A.”

[%]

*Dany wskaźnik nie był mierzony w 2018 roku
1) Programy stypendialne Fundacji ORLEN: „Dla Orłów” – program skierowany do dzieci pracowników PKN ORLEN oraz spółek Grupy ORLEN,
program skierowany do uczniów z Płocka i okolic, program „BONA FIDE” dla studentów, program dla Rodaków ze Wschodu, program dla
podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka, program „Pełnia Życia”, program „Mistrzowie Chemii”.
2) Program grantowy „Moje miejsce na Ziemi” – program o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest wsparcie rozwoju społeczności
lokalnych, w tym dotarcie do mniejszych miejscowości i zaktywizowanie społeczności wiejskich. Projekty zgłoszone do konkursu mogły dotyczyć
obszarów takich jak sport, bezpieczeństwo, edukacja, historia, kultura czy ekologia.
3) Program „ORLEN dla Strażaków” – program o zasięgu ogólnopolskim realizowany od 2000 roku, którego celem jest wspieranie strażaków z
państwowych oraz ochotniczych jednostek Straży Pożarnej, a także wspieranie rozwoju społeczności lokalnych. W ramach programu jednostki
mogą wnioskować o doﬁnansowanie między innymi na sprzęt przeciwpożarowy, ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego, sprzęt
ratownictwa drogowego i technicznego, ratownictwa medycznego, ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz wysokościowego.
4) Dodatkowe badania proﬁlaktyczne – w ramach „Proﬁlaktyki na wyciągnięcie ręki” organizowano badania proﬁlaktyczne w miejscu pracy. W
2019 roku do dyspozycji pracowników były: badania densytometryczne (gęstości kości), badania w kierunku wykrywania wirusa HCV
(wywołującego wirusowe zapalenie wątroby typu C), badania słuchu. Rodzice dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, korzystali z badań USG dla
dzieci w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów.

5) Strefa Zdrowia – w maju 2019 roku pracownicy PKN ORLEN w Płocku, Warszawie i Włocławku mieli możliwość korzystania ze strefy zdrowia,
w której można było uzyskać poradę ﬁzjoterapeuty, skorzystać z masażu, poddać się badaniu podoskopem (aparat wykrywający wady w
budowie i ułożeniu stóp).
6) Program kompleksowej proﬁlaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i
powiatu płockiego – program zainicjowany przez PKN ORLEN, program jest realizowany przez Narodowy Instytut Onkologii w partnerstwie z
Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc. Głównymi celami programu są wczesne diagnozowanie chorób, promowanie przyjętych standardów leczenia,
a także działania edukacyjno-społeczne motywujące do wprowadzenia zmian w stylu życia.
7) Miasteczko Zdrowia – wydarzenie organizowane we współpracy z partnerami m.in. z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem
Zdrowia, Narodowym Instytutem Onkologii, podczas którego uczestnicy mogą wziąć udział w darmowych badaniach i konsultacjach lekarskich
z różnych dziedzin medycyny. Celem projektu jest promowanie proﬁlaktyki zdrowotnej oraz aktywnego i zdrowego stylu życia. W 2019 roku
odbyły się dwie edycje „Miasteczka”. Były skierowane do mieszkańców Płocka i okolic oraz pracowników ORLEN. Udział był bezpłatny. Projekt
uzyskał patronat honorowy Ministra Zdrowia. Podczas pierwszej edycji przeprowadzono około 4 000 badań i konsultacji, a podczas drugiej około
6 000.
8) Cykl spotkań edukacyjnych dla społeczności lokalnych – specjalne warsztaty organizowane dla przedstawicieli społeczności lokalnych z
powiatu płockiego, w tym dla Kół Gospodyń Wiejskich, z zakresu proﬁlaktyki zdrowotnej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia.
9) Bezpłatny System Informacji dla mieszkańców Płocka i Regionu Płockiego – system informujący o projektach społecznych, kulturalnych,
sportowych, itp. inicjowanych przez PKN ORLEN oraz Fundację ORLEN. System powiadamia także o możliwych uciążliwościach środowiskowych
i utrudnieniach w codziennym życiu związanych z działalnością Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku.
10) Angażowanie klientów w projekty społeczne – umożliwienie klientom przekazywania punktów zebranych w programie lojalnościowym
VITAY i w aplikacji YANOSIK na cele społeczne.

Jak kapitał społeczny wpływa na pozostałe kapitały
Realizowane programy proﬁlaktyki zdrowotnej, program „Pracodawca Przyjazny Rodzinie” i szeroki pakiet świadczeń pozaﬁnansowych
oferowane przez pracodawcę są ukierunkowane na wzmacnianie kapitału ludzkiego. Ich celem jest zachowanie równowagi między pracą, a
życiem prywatnym i zachęcenie pracowników do aktywności ﬁzycznej oraz dbania o zdrowie. Zadowolony i zdrowy pracownik, chętniej
podejmuje nowe wyzwania, jest efektywny oraz zaangażowany w swoją pracę.

Realizacja szerokiego spektrum działań na rzecz m.in. lokalnych społeczności (programy grantowe, stypendialne, zaangażowanie w inicjatywy
kulturalne i sportowe) przekłada się na budowę przyjaznego środowiska dla rozwoju ﬁrmy, dalszych inwestycji w kapitał produkcyjny.
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KAPITAŁ NATURALNY

Kapitały:

W swojej działalności Grupa ORLEN wykorzystuje odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne. Wszelkie
działania biznesowe prowadzone są w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem konsekwencji obecnych i
przyszłych oddziaływań środowiskowych.

Kluczowe dane dotyczące kapitału
W procesach produkcyjnych wykorzystujemy surowce odnawialne (powietrze, woda, estry, bioetanol) i nieodnawialne (ropa naftowa, gaz
ziemny i chemikalia pomocnicze).
W 2019 roku Grupa ORLEN wykorzystała, m.in.:

Grupa ORLEN posiada największy potencjał konsumpcji gazu w Polsce i jeden z najwyższych w Republice Czeskiej i na Litwie. Gaz
ziemny jest wykorzystywany jako paliwo do produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz jako surowiec wykorzystywany w produkcji paliw i
nawozów. Łączny potencjał konsumpcji gazu ziemnego w Grupie ORLEN w Polsce to ponad 3 mld Nm3 rocznie, co stanowi około 20%
krajowego zużycia.
Grupa ORLEN dysponuje własnymi rezerwami ropy i gazu (2P) w Polsce i Kanadzie, które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe.
Aktywa wydobywcze Grupy ORLEN: Grupa ORLEN posiadała na koniec 2019 roku samodzielnie oraz z partnerem (PGNiG) w Polsce 20
koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych o łącznej powierzchni przekraczającej 13,5 tys. km 2, położonych w obrębie 6 województw,
zaś w prowincji Alberta w Kanadzie aktywa poszukiwawczo-produkcyjne o łącznej powierzchni 1,1 tys. km 2.
Powierzchnia zakładów produkcyjnych i terminali paliw w Polsce, Czechach i na Litwie wynosi ponad 3,9 tys. ha.

Zarządzanie wynikami z kapitału
Dbamy o ekologiczny charakter naszych procesów produkcyjnych, realizując, m.in. projekty związane z dostosowaniem instalacji
produkcyjnych do nowych wymogów i standardów środowiskowych wynikających z przepisów unijnych oraz Konkluzji BAT. Obejmują one
działania administracyjne związane z uzyskaniem zmian pozwoleń zintegrowanych na eksploatację instalacji oraz prace inwestycyjne na
samych instalacjach produkcyjnych.
Identyﬁkujemy aspekty środowiskowe wynikające z zachodzących procesów technologicznych oraz minimalizujemy negatywne
oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzkie.
Realizujemy obowiązki wynikające z Pozwoleń Zintegrowanych dla instalacji.
Efektywnie zarządzamy uprawnieniami do emisji CO2.
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Prowadzimy zadania inwestycyjne dostosowujące instalacje do nowych wymogów i standardów środowiskowych.
Prowadzimy efektywną gospodarkę wodno-ściekową i odpadami.
Efektywnie zarządzamy remediacją gruntów.
Inwestujemy w nisko i zeroemisyjne technologie oraz OZE.
Uczestniczymy w inicjatywach promujących wiedzę ekologiczną i działania społeczne.
Zapewniamy dostęp do informacji dotyczących wpływu działalności Grupy ORLEN na środowisko naturalne oraz informacji na temat
działań podejmowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa środowiska pracy i ochrony zdrowia oraz realizacji dobrych praktyk
Programu Responsible Care.

Więcej informacji na temat zarządzania kapitałem naturalnym można znaleźć w rozdziale „Środowisko i Klimat”.

Osiągnięte rezultaty
j.m.

Grupa ORLEN
2019

Łączny pobór wód powierzchniowych, podziemnych i wodociągowych

2018

[mln m3]

94 ,1

90,3

Powierzchniowe

[mln m3]

89,1

85,7

Podziemne

[mln m3]

1,6

1,5

Wodociągowe

[mln m3]

3,4

3,0

[mln m3]

50,9

50,7

[mln m3]

44 ,4

44 ,0

[tony]

15 971 785

15 061 64 0

Dwutlenek siarki

[tony]

17 250

18 290

Tlenki azotu

[tony]

9 824

10 664

Tlenek węgla

[tony]

5 400

4 559

Pyły

[tony]

888

1 088

Dwutlenek węgla

[tony]

15 919 204

15 010 150

Pozostałe substancje

[tony]

19 218

16 889

[tys. ton]

220,5

169

Ilość ścieków odprowadzonych do środowiska, w tym:
Ścieki przemysłowe
Zestawienie emisji wybranych substancji1:

Odpady wytworzone przez Grupę

Sumaryczna wysokość nakładów na inwestycje związane z ochroną środowiska poniesiona przez wszystkie spółki Grupy ORLEN wyniosła
w 2019 roku 4 0,5 mln EUR, z których 36,9 mln EUR poniesiono na inwestycje związane z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu i
zarządzaniem ochroną środowiska, a 3,6 mln EUR stanowiły koszty redukcji emisji do powietrza i w ściekach.
Kluczowe projekty realizowane w 2019 roku:

Do kluczowych inicjatyw prowadzonych w PKN ORLEN w roku 2019 zaliczyć można m.in. działania przygotowawcze w zakresie:
zagospodarowania ługu zużytego w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w kontekście przepisów środowiskowych, budowę instalacji do utylizacji
gazów siarkowodorowych Claus i typu SCOT, dostosowanie układów pomiarowych gazów opałowych do monitorowania emisji CO2,
hermetyzację i likwidację substancji złowonnych i węglowodorowych pochodzących z uśredniacza i kanałów dopływowych i odpływowych
ścieków.

Więcej informacji na temat inwestycji środowiskowych w obiektach dystrybucyjnych PKN ORLEN oraz w pozostałych spółkach Grupy ORLEN
zostały opisane w sekcji „Nakłady Inwestycyjne związane z ochroną środowiska”.
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Jak kapitał naturalny wpływa na pozostałe kapitały
Działalność produkcyjna, która wiąże się z korzystaniem z nieodnawialnych źródeł energii, emisjami, wytwarzaniem odpadów czy ścieków nie
jest obojętna dla kapitału naturalnego. Dlatego jednym z najważniejszych priorytetów Grupy ORLEN jest ograniczanie wpływu na środowisko i
klimat. Działania w tym zakresie realizowane przez Grupę ORLEN przyczyniają się do rozwoju pozostałych kapitałów, między innymi kapitału
intelektualnego i produkcyjnego.

W miejscach obsługi podróżnych instalowane są ładowarki do samochodów elektrycznych, są one przygotowywane pod nowe potrzeby
związane z e-mobilnością, realizowane są także inwestycje w bio-raﬁnerie, testowane innowacyjne technologie wytwarzania bio-paliw oraz
trwają przygotowania do zajęcia strategicznej pozycji w produkcji i wykorzystaniu wodoru w transporcie i energetyce. Produkcja raﬁneryjna i
petrochemiczna jest energochłonna, więc istotnym działaniem redukującym emisje dwutlenku węgla do atmosfery jest dekarbonizacja
zużywanej energii elektrycznej i cieplnej. PKN ORLEN już korzysta z energii elektrycznej i cieplnej wytwarzanej przy pomocy dwóch turbin
zasilanych gazem ziemnym a elektrociepłownia we Włocławku była pierwszą w Polsce komercyjną instalacją wykorzystującą jako paliwo gaz
ziemny, a kogeneracja należy do najbardziej efektywnych form wytwarzania energii. W planach jest budowa morskich farm wiatrowych na
Bałtyku oraz dalsze rozszerzanie obecności spółki w sektorze zielonej energii.

W 2019 roku pojawił się nowy indeks giełdowy – WIG – ESG. Jednym z kluczowych kryteriów oceny spółek stał się aspekt wpływu na środowisko
naturalne.
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MODEL BIZNESOW Y

Jesteśmy największą ﬁrmą w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadzimy działalność na 6 rynkach
macierzystych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.
Działamy w ramach trzech segmentów operacyjnych: Downstream, Detal i Wydobycie oraz wspierający je obszar Funkcji Korporacyjnych.
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Downstream

Podstawą naszej działalności jest segment Downstream. Grupa ORLEN zarządza aktywami produkcyjnymi w Polsce, na Litwie oraz w
Republice Czeskiej utrzymując status lidera produkcji paliw w tych krajach. Jest również wiodącym producentem produktów
petrochemicznych.

Łączne moce przerobowe raﬁnerii Grupy ORLEN przekraczają 35 mln ton w skali roku.

Efektywna infrastruktura logistyczna, składająca się z naziemnych i podziemnych baz magazynowych oraz sieci rurociągów stanowi kluczowy
element budujący wartość na rynku paliw.

W naszych zakładach wytwarzane są produkty paliwowe, raﬁneryjne i petrochemiczne, asfalty, oleje, oleﬁny, polioleﬁny, nawozy, produkty na
bazie soli oraz inne produkty kluczowe dla funkcjonowania wielu sektorów gospodarki.

Grupa ORLEN jest również wytwórcą ciepła i energii elektrycznej.

Główne aktywa energetyczne segmentu Downstream to Zakład Elektrociepłowni w Płocku (największy zawodowy blok wytwórczy w Polsce
wykorzystywany do zasilania instalacji produkcyjnych w media), Elektrociepłownie w Grupie Unipetrol i ORLEN Lietuva oraz elektrociepłownie
gazowo-parowe CCGT we Włocławku i Płocku. Grupa ORLEN jest największym przemysłowym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce.

Prowadzone są także projekty związane z wykorzystaniem energii odnawialnej. PKN ORLEN jest na zaawansowanym etapie projektu budowy
morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Maksymalna moc inwestycji może wynieść 1200 MW. W 2020 roku PKN ORLEN został właścicielem
Grupy Energa. Jest to największa tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym. Grupa Energa posiada łącznie ponad 50
aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł (tj. ponad 30% całkowitego wolumenu produkcji). Kolejnym krokiem w kierunku
budowy koncernu multienergetycznego będzie przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS.
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Detal

Drugi z segmentów Grupy ORLEN to Detal. Jesteśmy liderem sprzedaży detalicznej paliw w regionie. Zarządzamy siecią ponad 2,8 tys. stacji
paliw w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, a od 2019 roku jesteśmy obecni na rynku słowackim.

Klienci naszych stacji, obok cenionych na rynku produktów paliwowych, olejów, mogą zakupić produkty gastronomiczne w punktach Stop.Cafe
i skorzystać z asortymentu sklepów O!SHOP. Ofertę usług uzupełniają myjnie, rozwiązania dla ﬂot oraz udostępniane w coraz szerszym zakresie
paliwa alternatywne. W miejscach obsługi podróżnych instalujemy ładowarki do samochodów elektrycznych, na naszych stacjach w Czechach i
Niemczech są dostępne wodór i CNG. Budujemy rozpoznawalność marki ORLEN w Polsce i za granicą.

Wdrożyliśmy projekt cobrandingu. Logotyp Grupy ORLEN jest już na stacjach „star” w Niemczech i „Benzina” w Czechach i na Słowacji.

W ydobycie

Działalność segmentu Wydobycie koncentruje się w Polsce oraz w kanadyjskiej prowincji Alberta i jest realizowana przez spółkę ORLEN
Upstream. Obejmuje ona: poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej.

Na koniec 2019 roku potwierdzone i prawdopodobne zasoby ropy i gazu wynosiły około 197,3 mln boe, a łączne wydobycie w 2019 roku
osiągnęło poziom 18,2 tys. boe/d.

Grupa ORLEN rozwija się wraz z transformacją otoczenia rynkowego, konkurencyjnego i regulacyjnego odpowiadając na oczekiwania Klientów,
partnerów biznesowych i otoczenia społecznego. Dla jego przyszłego kształtu największe znaczenie będą miały przejęcia spółek z branży
paliwowej i energetycznej oraz inwestycje w niskoemisyjne źródła energii, dzięki którym powstanie silny multienergetyczny koncern.
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BUDOW A W ARTOŚCI

Grupa ORLEN, dzięki zintegrowaniu wszystkich elementów łańcucha wartości, jest w stanie wzajemnie
dopasowywać do siebie funkcjonowanie jego elementów. Szczególnie w zmieniających się warunkach
rynkowych pozwala to na budowę i utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Zgodnie ze zaktualizowaną w grudniu 2018 roku Strategią Grupy ORLEN, Budowa Wartości, Ludzie i Siła Finansowa są ﬁlarami rozwoju
w perspektywie roku 2022. Ich dodatkowym komponentem jest Kultura Innowacji, która wspiera Grupę w odpowiedzi na przyszłe wyzwania.

Główne kierunki rozwoju Grupy ORLEN na lata 2019-2022 to: rozwój i zwiększenie produkcji petrochemicznej oraz zaangażowanie w
energetykę niskoemisyjną w segmencie downstream, konsekwentny rozwój sprzedaży detalicznej oraz zrównoważony rozwój w
obszarze poszukiwań i wydobycia.

Grupa ORLEN realizuje działania mające na celu budowę multienergetycznego koncernu o ugruntowanej, międzynarodowej pozycji.
Utworzenie jednego, silnego podmiotu pozwoli nam jeszcze skuteczniej konkurować na globalnym rynku oraz przyczyni się do wzmocnienia
stabilności ﬁnansowej.
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Wśród najważniejszych realizowanych projektów prorozwojowych są m.in. przejęcie Grupy Lotos i Grupy Energa, realizacja programu rozwoju
petrochemii, a także przygotowania do budowy morskich farm wiatrowych i intensyﬁkacja procesu dostosowania sieci stacji do dystrybucji
paliw alternatywnych.

Zmieniające się dynamicznie otoczenie rynkowe implikuje jednak potrzebę stałego dostosowania aspiracji biznesowych. Przed całym
sektorem energetycznym na świecie stoją olbrzymie wyzwania, dlatego w strategii zostały uwzględnione długofalowe trendy dotyczące
wykorzystania surowców, zmian społecznych czy regulacji środowiskowych. Silnie stawiamy nie tylko na rozwój obecnych aktywów, ale również
na wzrost innowacyjności, który ma utrzymać silną pozycję konkurencyjną Koncernu w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Więcej informacji na temat Strategii Grupy ORLEN na lata 2019-2022 można znaleźć na na stronie korporacyjnej.
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NASZE
OTOCZENIE
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NASI INTERESARIUSZE

Wskaźniki GRI na tej stronie:

102-42, 102-4 0, 102-43

Kapitały:

Nasze relacje z Interesariuszami oparte są o zasady odpowiedzialności i dialogu. W relacjach z
Interesariuszami stawiamy na uczciwość, przejrzystość, wzajemny szacunek oraz profesjonalizm.
W trosce o ich jakość dostosowujemy częstotliwość i kanały komunikacji do charakterystyki i aktualnych oczekiwań wybranej grupy
Interesariuszy. Szereg tego typu działań prezentujemy w niniejszym Raporcie Zintegrowanym.
GRI:

102-42

Uczestnicy Panelu Interesariuszy, który odbył się w grudniu 2017 roku, czyli przedstawiciele Grupy ORLEN i jej otoczenia, dokonali weryﬁkacji
Mapy Interesariuszy. Na koniec 2019 roku w efekcie wewnętrznych konsultacji dokument został zaktualizowany w następującym zakresie: jako
odrębna grupa Interesariuszy zostało wyodrębnione „Społeczeństwo”.
GRI:

102-4 0

Mapa Interesariuszy Grupy ORLEN
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GRI:

102-43

Poniżej została przedstawiona częstotliwość angażowania Interesariuszy według typu i grupy.

Pracownicy

Charakterystyka

Sposób angażowania Interesariuszy

Częstotliwość angażowania
Interesariuszy

Rozwój i szkolenia
Świadczenia socjalne
Program Pracodawca Przyjazny Rodzinie
W Grupie ORLEN zatrudnionych jest ponad 22 tys. osób.
Pracownicy mają zapewnione godne i przyjazne warunki
pracy. Relacje wewnątrz ﬁrmy opierają się na uczciwości,
szacunku w codziennych relacjach oraz na dialogu,
współpracy i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie
kultury zgodnej z Wartościami Firmy. Więcej informacji
można znaleźć w sekcji Odpowiedzialny Pracodawca.

Budowanie poczucia wspólnoty i przywiązania do
społeczności Grupy ORLEN (m.in. ORLEN Olimpiada,
Wolontariat pracowniczy)
Wymiana wiedzy i zgłaszanie inicjatyw przez
pracowników (m.in. portal IDEA, ORLEN Insight,

Stały kontakt
Badanie satysfakcji w
cyklu dwuletnim

Program Twórca)
Przekazywanie informacji pracownikom Grupy ORLEN
na temat projektów realizowanych w Koncernie
(intranet, magazyn wewnętrzny, program TV Studio
Grupa ORLEN)

Administracja Publiczna

Charakterystyka

Administracje rządowe centralne i terenowe w krajach, w
których prowadzona jest działalność, czyli w Polsce,
Czechach, Litwie, Niemczech i Kanadzie. Więcej informacji
można znaleźć w sekcji Otoczenie Regulacyjne.

Sposób angażowania Interesariuszy

PKN ORLEN i pozostałe spółki Grupy ORLEN prowadzą
oparty o obowiązujące przepisy prawa, w pełni
transparentny, otwarty dialog obejmujący między innymi
zaangażowanie w opiniowanie projektów rozwiązań
legislacyjnych na poziomie ustawodawstwa krajowego oraz
wspólnotowego.

Częstotliwość angażowania
Interesariuszy

Stały kontakt
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Rynek kapitałowy

Charakterystyka

Grupę „Rynek Kapitałowy” tworzą aktualni i potencjalni
właściciele instrumentów ﬁnansowych emitowanych przez
spółkę oraz instytucje organizujące i nadzorujące rynek
obrotu tych instrumentów. Do grupy należą również
podmioty kreujące opinie i analizy wskazujące na
atrakcyjność inwestycyjną PKN ORLEN dla potencjalnych
inwestorów i akcjonariuszy. Aktualnie największym
właścicielem spółki i zarazem znaczącym inwestorem jest
Skarb Państwa. Do Rynku Kapitałowego również zaliczają
się: Akcjonariusze, Inwestorzy, Analitycy rynku, Giełda
Papierów Wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego,
Agencje Ratingowe, Dziennikarze ekonomiczni. Więcej
informacji można znaleźć w sekcji Komunikacja z Rynkiem
Kapitałowym.

Sposób angażowania Interesariuszy

ORLEN utrzymuje stałe kontakty z instytucjami rynku
kapitałowego wynikające z konieczności stosowania
uregulowań prawnych i regulaminowych. Poza tym spółka
znacząco angażuje się w obszarach inicjatyw i konsultacji
dotyczących organizacji obrotu oraz zmian ustawowych.

Personalne angażowanie interesariuszy odbywa się
najczęściej poprzez:

Organizowanie konferencji, spotkań, telekonferencji

Częstotliwość angażowania
Interesariuszy
W trakcie wieloletniej
obecności ORLENU na
rynku kapitałowym, spółka
wykształciła praktykę
niemal nieustannego
kontaktowania się z
rynkiem kapitałowym, a co
za tym idzie angażowania
operujących na nim
Interesariuszy.
Dotyczy to w szczególności
analityków rynku i
inwestorów, którzy
praktycznie mają
nieustanny dostęp do
konsultantów i specjalistów
spółki.
Cyklicznie przedstawiciele
spółki, w tym członkowie
władz, spotykają się z
Interesariuszami podczas:

Transmisje internetowe
Serwisy internetowe
Organizację road shows

Kwartalnych
konferencji
poświęconych
publikacji wyników

Istotnym punktem angażowania bardzo szerokiej grupy

ﬁnansowych

interesariuszy jest coroczne Walne Zgromadzenie

Innych wydarzeń

Akcjonariuszy.

korporacyjnych

Zwyczajne Walne
Zgromadzenie
Akcjonariuszy odbywa się
raz w roku w ciągu sześciu
miesięcy po upływie roku
obrotowego.

Klienci

Charakterystyka

Sposób angażowania Interesariuszy

Częstotliwość angażowania
Interesariuszy

Współpraca z
klientami ma w
większości
Produkty i usługi Grupy ORLEN znajdują nabywców na 6
kontynentach. Wśród nich są zarówno klienci indywidualni
(m.in. kierowcy), jak i klienci instytucjonalni, reprezentujący
przemysł – chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy,
elektroenergetyczny, budowlany, rolnictwo, produkcję
opakowań oraz przemysł spożywczy. Więcej informacji
można znaleźć w sekcji Odpowiedzialność wobec Klientów.

przypadków charakter
Komunikacja bezpośrednia

stały w postaci

Strona internetowa oraz media społecznościowe

bezpośredniej
komunikacji

Badanie satysfakcji klientów, zachowań i postaw oraz
ich oczekiwań związanych z wizytami na stacjach

Dialog z klientami,
cykliczne badania
opinii klientów –
dwumiesięczne,
roczne oraz ad-hoc
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Podwykonawcy i dostawcy

Charakterystyka

Sposób angażowania Interesariuszy

Częstotliwość angażowania
Interesariuszy

Współpraca z
dostawcami i
podwykonawcami ma
w większości
przypadków charakter
Platforma Zakupowa Connect
Podwykonawcy i dostawcy dostarczają między innymi
materiały i usługi dla operacyjnej działalności Grupy ORLEN.
Realizowane są zakupy inwestycyjne, produkcyjnoremontowe, zakupy energii elektrycznej, biokomponentów,
chemii produkcyjnej, zakupy logistyczne oraz zakupy dla
stacji paliw czy zakupy ogólne (administracja, IT, usługi
profesjonalne). Więcej informacji można znaleźć w sekcji
Odpowiedzialność wobec Dostawców.

stały w postaci
bezpośredniej

Korporacyjne strony internetowe

komunikacji

Spotkania branżowe, targi, warsztaty z dostawcami

Spotkania w

Dialog i budowanie długoterminowych relacji z
dostawcami, audyty

zależności od potrzeb
w toku prowadzonych
postępowań

Proces oceny współpracy z kluczowymi dostawcami w

zakupowych oraz

ramach Grupy ORLEN mający na celu wypracowanie

zarządzania bieżącą

działań usprawniających współpracę

współpracą z
dostawcami
Coroczny proces oceny
współpracy z
kluczowymi
dostawcami

Społeczność lokalna

Charakterystyka

Sposób angażowania Interesariuszy

Częstotliwość angażowania
Interesariuszy

Projekty społeczne, edukacyjne, kulturalne i sportowe
na rzecz społeczności realizowane bezpośrednio przez
spółki Grupy ORLEN
Mieszkańcy sąsiadujący z zakładami produkcyjnymi,
infrastrukturą magazynową czy miejscami, w których Grupa
ORLEN prowadzi prace wydobywcze i inwestycyjne. Jest to
otoczenie najbliższe, często również pracownicy, kooperanci
i ich rodziny.

Działania realizowane przez fundacje korporacyjne:
Fundację ORLEN i ANWIL dla Włocławka; Fundusz
Grantowy dla Płocka
Stały kontakt
Akcje wolontariatu pracowniczego

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Odpowiedzialność
wobec Społeczeństwa.

Inwestycje w infrastrukturę
Spotkania informacyjne dla mieszkańców
Bezpłatny System Informacji dla Mieszkańców
Regionu Płockiego

Fundacje Grupy ORLEN

Charakterystyka

W Grupie ORLEN funkcjonują trzy fundacje korporacyjne –
Fundacja ORLEN, Fundacja ANWIL dla Włocławka i
Fundacja Unipetrol. Więcej informacji można znaleźć w
sekcji Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa.

Sposób angażowania Interesariuszy

Fundacje jako organizacje pożytku publicznego wykonują
zadania w zakresie regulowanym przez ich Statuty, które są
dostępne na www fundacji.

Częstotliwość angażowania
Interesariuszy

Stały kontakt
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Innowatorzy i startupy

Charakterystyka

Sposób angażowania Interesariuszy

Częstotliwość angażowania
Interesariuszy

Wykorzystanie potencjału startupów i uwolnienie zasobów
posiadanych przez duże korporacje stwarza m.in. możliwość
:

Internetowa platforma współpracy
http://www.innowacje.orlen.pl/pl/start.aspx, za pomocą

W zakresie platformy:
kontakt regularny

Przetestowania pilotażowego innowacyjnych

której podmioty zewnętrzne mogą zgłaszać

W zakresie

rozwiązań przygotowanych przez małe ﬁrmy przed

innowacyjne rozwiązania, m.in. w obszarach Paliw i

programów

ewentualną komercjalizacją nowoczesnych technologii

Petrochemii, Energetyki czy Sprzedaży

akceleracyjnych: udział

i rozwiązań
Realizacja programów akceleracyjnych, w ramach
Uwalniania potencjału pracowników PKN ORLEN

których PKN ORLEN uzyskuje dostęp do

sprzyjającego wdrażaniu kultury innowacyjności

innowacyjnych rozwiązań przygotowanych przez
startupy

uzależniony m.in. od
harmonogramów
naborów w ramach
uruchamianych
projektów

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcjach
Kapitał Intelektualny oraz Badania i Rozwój Technologiczny.

Instytucje ﬁnansowe

Charakterystyka

Banki, ubezpieczyciele są niezbędnym elementem rynku,
wpływającym na kształt, dynamikę i kierunki jego rozwoju.

Sposób angażowania Interesariuszy

Zaufanie instytucji ﬁnansowych jest dla przedsiębiorstw
jednym z kluczowych czynników sukcesu rynkowego.
Dlatego w relacjach z nimi podmioty Grupy ORLEN
konsekwentnie stawiają na pełną transparentność i
budowanie długofalowych relacji.

Częstotliwość angażowania
Interesariuszy

Regularny kontakt

Regulatorzy

Charakterystyka

Sposób angażowania Interesariuszy

Częstotliwość angażowania
Interesariuszy

Zaangażowanie w opiniowanie projektów rozwiązań
Spółki Grupy ORLEN prowadzą działalność gospodarczą na
rynkach regulowanych. Prowadzą oparty o obowiązujące
przepisy prawa, w pełni transparentny, otwarty dialog z
regulatorami. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji Otoczenie Regulacyjne.

legislacyjnych na poziomie ustawodawstwa krajowego
oraz unijnego
Regularny kontakt
Bieżąca koordynacja relacji z regulatorami, organami
nadzoru lub kontroli oraz realizacja procesu
uzyskiwania i zarządzania pozwoleniami w Koncernie

Organizacje certyﬁkujące

Charakterystyka

Instytucje pozwalające na standaryzację i optymalizację
procesów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.
Dzięki ścisłej współpracy z nimi i otrzymywanym
rekomendacjom Grupa ORLEN dysponuje zewnętrznym
potwierdzeniem standardów stosowanych w wielu
aspektach działalności, a klienci i kontrahenci zyskują
pewność, że mają do czynienia ze sprawdzonym i
wiarygodnym partnerem. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w sekcji Zintegrowany System Zarządzania.

Sposób angażowania Interesariuszy

Częstotliwość angażowania
Interesariuszy

Weryﬁkacje ze strony akredytowanych jednostek
zewnętrznych, których potwierdzeniem są certyﬁkaty
zgodności realizowanych działań z wymaganiami

Okresowo

międzynarodowych standardów
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Ajenci i franczyzobiorcy

Charakterystyka

Dzięki ajentom i franczyzobiorcom Grupa ORLEN może
umacniać pozycję rynkowego lidera w obszarze detalicznej
sprzedaży paliw. Jest to grupa, od której w znaczący sposób
zależy postrzeganie marki wśród klientów. Ajenci i
franczyzobiorcy reprezentują podmioty silnie zróżnicowane
pod względem skali i zasięgu działania, czy stosowanych
modeli biznesowych.

Sposób angażowania Interesariuszy

Częstotliwość angażowania
Interesariuszy

Współpraca oparta jest o partnerskie relacje i najwyższe
standardy biznesowe. Dilerzy oraz franczyzobiorcy
korzystają z wynegocjowanych przez Grupę korzystniejszych
warunków handlowych wzbogaconych o dostawców
towarów pozapaliwowych. W sieciach stacji paliw
zarządzanych przez Grupę ORLEN funkcjonuje kilka różnych
modeli biznesowych cechujących się odmiennymi zasadami
współpracy (COCO, CODO, DOFO, DODO). W modelach
CODO właścicielem stacji są spółki (PKN ORLEN, Unipetrol,
ORLEN Deutschland), a współpraca z
prowadzącymi/dilerami odbywa się na bazie umowy o
prowadzenie stacji w imieniu danej sieci. Każdy pracownik
stacji zatrudniony jest przez Prowadzącego/Dilera. Na rynku
litewskim wszyscy pracownicy stacji paliw są pracownikami
spółki VENTUS będącej właścicielem sieci – w modelu COCO
są oni związani umową o pracę. W modelach DODO i DOFO
właścicielami stacji są partnerzy biznesowi, którzy w ramach
umowy (kontrakt dilerski lub umowa franczyzowa)
otrzymują brand i wsparcie służb operacyjnych w
prowadzeniu stacji. W większości modeli pracownicy nie są
zobligowani do wdrażania konkretnych rozwiązań,
standardów oraz procedur, jednakże w oparciu o partnerską
współpracę możliwe jest wsparcie biznesowe i pomoc w
zarządzaniu sprzedażą, zakupami, sklepem i pracownikami.

Regularny kontakt

Sposób angażowania Interesariuszy

Częstotliwość angażowania
Interesariuszy

Organizacje branżowe i konsumenckie

Charakterystyka

Współpracujemy ze stowarzyszeniami i organizacjami,
zarówno branżowymi, specjalistycznymi jak i biznesowymi.
Utrzymujemy kontakty ze specjalistami zajmującymi się
podobną tematyką, co umożliwia wymianę doświadczeń z
innymi ﬁrmami oraz udział w seminariach i konferencjach.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji
Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa.

Udział w pracach komisji
Merytoryczny udział w seminariach naukowych,

Bieżący kontakt

panelach dyskusyjnych i konferencjach

Media

Charakterystyka

Sposób angażowania Interesariuszy

Częstotliwość angażowania
Interesariuszy

Konferencje wynikowe
Wirtualne biuro prasowe
Za pośrednictwem mediów podmioty Grupy ORLEN
komunikują się z otoczeniem. Informują o osiągnięciach,
planach, wynikach, ale też odpowiadają na wszelkie pytania
i wątpliwości dotyczące swojej działalności. Media są
reprezentantem wszystkich grup Interesariuszy.

organizowane co
kwartał

Korporacyjne strony internetowe oraz proﬁle w
mediach społecznościowych spółek Grupy ORLEN

Spotkania prasowe w
razie potrzeb

Brieﬁngi, spotkania prasowe, wyjazdy studyjne
Bieżący kontakt z
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN online

przedstawicielami
mediów
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Konkurencja

Charakterystyka

Współuczestnicy rynku, podmioty, w relacji z którymi
deﬁniowana jest pozycja rynkowa Grupy ORLEN w
poszczególnych segmentach działalności. Biorąc pod
uwagę międzynarodową skalę i fundamenty działalności
Grupy ORLEN, kluczowymi podmiotami konkurencyjnymi
są przede wszystkim ﬁrmy z sektora raﬁneryjnopetrochemicznego, energetyki oraz sieci detaliczne
sprzedaży paliw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji Otoczenie
konkurencyjne.

Sposób angażowania Interesariuszy

Częstotliwość angażowania
Interesariuszy

Wspólny udział w pracach komisji organizacji i
stowarzyszeń branżowych
Regularny kontakt
Merytoryczny udział w seminariach naukowych,
panelach dyskusyjnych i konferencjach

Instytucje Naukowo-Badawcze i Uczelnie

Charakterystyka

Sposób angażowania Interesariuszy

Częstotliwość angażowania
Interesariuszy

Realizacja wspólnych projektów B+R
Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, a szczególnie
uczelnie wyższe specjalizujące się w naukach ścisłych. Spółki
Grupy ORLEN współpracują z podmiotami krajowymi (m.in.
z Instytutem Chemii Przemysłowej, Politechniką
Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem
Nafty i Gazu czy Politechniką Gdańską), ale także tworzą
ośrodki edukacyjne poza granicami, w tym nowoczesne
centrum badawczo-rozwojowe w czeskim Litvínovie. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Badania i
Rozwój Technologiczny.

Prace badawcze, koncepcyjne, analizy
Staże i praktyki oraz rekrutacja najlepszych studentów
i absolwentów
Regularny kontakt
Współpraca w zakresie prac badawczych i
dyplomowych
Innovation Day – warsztaty z jednostkami naukowymi
Dzień Wiedzy z Orlenem, Case Week

Organizacje pozarządowe

Charakterystyka

Ośrodki pełniące coraz ważniejszą rolę w rozwoju
społecznym i ekonomicznym krajów, stanowiące niezwykle
istotne uzupełnienie dla instytucji państwowych.
Umacnianie ich pozycji, poprzez transfer wiedzy i wsparcie
materialne, leży w głębokim interesie publicznym. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w sekcji
Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa.

Sposób angażowania Interesariuszy

Grupa ORLEN jest aktywna w tym sektorze zarówno
poprzez wsparcie poszczególnych podmiotów, a także
prowadzenie fundacji korporacyjnych: Fundacja ORLEN,
Fundacja ANWIL dla Włocławka i Fundacja Unipetrol.

Częstotliwość angażowania
Interesariuszy

Stały kontakt

Społeczeństwo

Charakterystyka

Wszyscy Interesariusze w rozumieniu ogółu społeczeństwa,
na których wpływ ma działalność Grupy ORLEN. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w sekcji
Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa.

Sposób angażowania Interesariuszy

Główne sposoby angażowania Interesariuszy zostały
opisane powyżej.

Częstotliwość angażowania
Interesariuszy

Stały kontakt
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OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE

Wskaźniki GRI na tej stronie:

103-2

Kapitały:

Grupa ORLEN funkcjonuje w warunkach zmiennego otoczenia makroekonomicznego.
GRI:

103-2

Sytuacja gospodarcza na rynkach operacyjnych Grupy ORLEN oraz notowania paliw na rynkach światowych mają istotny wpływ na poziom
konsumpcji paliw i produktów petrochemicznych oraz ceny ich sprzedaży.

Podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym sytuację gospodarczą jest wskaźnik PKB, który determinowany przez konsumpcję,
inwestycje oraz eksport pozwala ocenić poziom gospodarki. Ze zmianami wskaźnika PKB zazwyczaj skorelowane są zmiany konsumpcji paliw i
stopy bezrobocia.

Wskaźnik PKB i konsumpcja paliw

Polska
W zrost PKB
Zmiana % w stosunku do okresu poprzedniego

Konsumpcja paliw
mln ton
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Niemcy
W zrost PKB
Zmiana % w stosunku do okresu poprzedniego

Konsumpcja paliw
mln ton

Czechy
W zrost PKB
Zmiana % w stosunku do okresu poprzedniego
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Konsumpcja paliw
mln ton

Litwa
W zrost PKB
Zmiana % w stosunku do okresu poprzedniego

Konsumpcja paliw
mln ton

Źródło: PKB na podstawie EUROSTAT.
Konsumpcja – opracowane na bazie szacunków własnych, danych Agencji Rynku Energii S.A. Litewskiego Urzędu Statystycznego, Czeskiego
Urzędu Statystycznego i Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Naftowego.
Ceny produktów raﬁneryjnych i petrochemicznych oferowanych przez Grupę ORLEN ustalane są w większości przypadków w oparciu o ich
notowania na rynkach towarowych wyrażonych w walutach obcych.

Koszty związane z zakupem podstawowych surowców, w tym ropy naftowej oraz obsługi zadłużenia są również wyrażone głównie w walutach
obcych takich jak USD czy EUR.

W rezultacie zmiany kursów wymiany tych walut względem złotego mają istotny wpływ na wyniki ﬁnansowe Grupy ORLEN.
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Średni kurs walutowy

Źródło: Na podstawie kursów ustalanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).
Wśród czynników zewnętrznych typowych dla branży raﬁneryjnej i petrochemicznej kluczowe znaczenie mają następujące parametry
makroekonomiczne: cena ropy naftowej, tzw. dyferencjał Brent/Ural oraz marże na produktach raﬁneryjnych i petrochemicznych oferowanych
przez Grupę ORLEN.

Podstawowym surowcem wykorzystywanym przez Grupę ORLEN jest ropa naftowa, której światowe ceny podlegają wahaniom w efekcie
zmian w globalnym popycie i podaży oraz pod wpływem czynników geopolitycznych. W związku z około 76% udziałem rop zasiarczonych typu
Ural w strukturze przerobu ropy Grupy ORLEN istotny wpływ na wyniki operacyjne wywiera również dyferencjał Brent/Ural.

Notowania ropy Brent

Źródło: Opracowanie własne.

Dyferencjał Ural/Brent

Źródło: Opracowanie własne.
Wyniki operacyjne Grupy ORLEN są w znacznym stopniu uzależnione od różnic pomiędzy cenami rynkowymi produktów naftowych i cenami
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ropy naftowej oraz innych surowców niezbędnych do ich wytwarzania – tzw. cracki. Koszty nabycia surowca i ceny po jakich Grupa ORLEN
może ostatecznie sprzedać produkty raﬁnacji ropy naftowej uzależnione są od wielu czynników pozostających poza jej kontrolą, w tym m.in.:

zmian podaży/popytu na produkty raﬁneryjne i petrochemiczne,
rozwoju mocy produkcyjnych światowej branży raﬁneryjnej,
zmian w kosztach eksploatacyjnych związanych z procesami technologicznymi (koszty energii, mediów, remontów),
zmian w przepisach z zakresu ochrony środowiska i innych, które mogłyby się wiązać ze znacznymi wydatkami dla Grupy ORLEN.

Marże („crack”) raﬁneryjne (USD/t) i petrochemiczne (EUR/t) z notowań

Benzyna

Olej napędowy

Ciężki olej opałowy
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Polietylen

Polipropylen

Etylen

Propylen

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS.
Do kierunkowego oszacowania wpływu zmian czynników makroekonomicznych na wyniki Grupy ORLEN służy tzw. Modelowa Marża
Downstream, która odzwierciedla bazową strukturę koszyka wsadów oraz uzyskiwanych z nich produktów raﬁneryjnych i petrochemicznych
skalkulowanych w oparciu o notowania rynkowe.
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Modelowa marża Downstream [USD/bbl]

Struktura produktowa marży Downstream – marże crack z notowań dla podstawowych produktów

Produkt

2019

2018

2017

2016

2015

Benzyna

130

138

151

142

177

Olej napędowy

108

102

86

71

108

(158)

(146)

(112)

(125)

(142)

102

191

295

139

177

571

641

653

610

602

480

532

477

359

488

Benzen

184

261

398

296

278

Paraksylen

431

448

418

431

416

Produkty raﬁneryjne (USD/t)

Ciężki olej opałowy
SN 150
Produkty petrochemiczne (EUR/t)
Etylen
Propylen

W ramach segmentu Downstream kalkulowana jest również Modelowa Marża Raﬁneryjna i Modelowa Marża Petrochemiczna.
Modelowa marża raﬁneryjna [USD/bbl]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS.
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Modelowa marża petrochemiczna [EUR/t]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS.
Wyniki segmentu Wydobycie w dużym stopniu uzależnione są od aktualnych notowań ropy CLS (Canadian Light Sweet) oraz gazu AECO.
Cena ropy CLS [USD/bbl]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS.
Notowania AECO Natural gas [CAD/GJ]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS.
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Analiza wrażliwości
Analiza wrażliwości na zmiany kluczowych parametrów makroekonomicznych 1 [mln PLN]

1

Wpływ zmian powyższych parametrów został oszacowany przy założeniu braku zależności pomiędzy nimi, a także innymi parametrami

kształtującymi wyniki Grupy ORLEN. Zmiany czynników makroekonomicznych mogą oddziaływać dodatkowo na inne elementy takie jak
optymalizacja struktury koszyka produktów, kierunki sprzedaży czy stopnień wykorzystania mocy przerobowych, co może mieć dodatkowy
wpływ na wyniki działalności.

Szacunkowy wpływ zmian modelowej marży downstream i modelowej marży raﬁneryjnej przy założeniu mocy przerobowych Grupy
ORLEN w wysokości około 250 mln baryłek.
Szacunkowy wpływ zmian dyferencjału Ural/Brent przy założeniu mocy przerobowych ropy URAL w Grupie ORLEN na poziomie około 154
mln baryłek.
Szacunkowy wpływ zmiany modelowej marży petrochemicznej przy założeniu sprzedaży polimerów w Grupie ORLEN na poziomie około
905 tys. ton (Unipetrol /519 tys. ton oraz BOP (50%) /386 tys. ton).
Szacunkowy wpływ zmiany marży hurtowej przy założeniu wolumenu sprzedaży benzyn i oleju napędowego w Polsce w wysokości około
12,5 mln ton, natomiast wpływ zmiany marży detalicznej przy sprzedaży paliw w Polsce w wysokości około 7,7 mld litrów.
Szacunkowy wpływ zmiany ceny ropy naftowej skalkulowany przy wykorzystaniu struktury koszyka produktów i wsadów z modelowej
marży downstream, obejmuje głównie efekt wyższych kosztów zużyć surowców na własne potrzeby energetyczne.
Szacunkowy wpływ zmian notowań węglowodorów w Kanadzie przy założeniu produkcji węglowodorów na poziomie około 6,3 mln
baryłek boe/rok.
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OTOCZENIE RYNKOW E

Wskaźniki GRI na tej stronie:

GRI:

103-2, 103-3

103-2, 103-3

Trendy rynkowe w segmencie Downstream
Działalność operacyjna Grupy ORLEN obejmuje wydobycie ropy naftowej, produkcję i sprzedaż produktów raﬁneryjnych, petrochemicznych i
chemicznych, wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji oraz sprzedaż energii elektrycznej. Lokalizacja wiodących aktywów Grupy
ORLEN w branży towarów (homogenicznych produktów wytwarzanych przez wiele ﬁrm w kraju, w regionie i na świecie) sprawia, że spółka jest
„biorcą cen” a jej wyniki ﬁnansowe są podatne na zmiany cen na globalnych rynkach. W horyzoncie rocznym ceny na globalnych rynkach
zmieniają się zarówno z powodu czynników jednorazowych, nieoczekiwanych, jak np. wydarzenia geopolityczne, wywołujących wahania cen
wokół długofalowych trendów, jak też pod wpływem czynników systematycznych, długofalowych, które zmieniają relacje cenowe pomiędzy
pierwotnymi źródłami energii oraz popyt na te źródła.

Pandemia wywołana przez koronawirus COVID-19 należy do grupy czynników jednorazowych, nieoczekiwanych, wpływających na ceny poprzez
zaburzenie relacji popytu i podaży. Biologiczna natura tego czynnika i głębokość strat gospodarczych, zarówno już rozpoznanych w połowie
drugiego kwartału jak i szacowanych do końca 2020 roku (spadek globalnego PKB o -3,5%) sprawiają, że gospodarka globalna się skurczy w
stosunku do prognoz z końca 2019 roku. Konsekwencją będą głębokie zmiany strukturalne po stronie popytu (pandemia zmieni nasze
zachowania i zwyczaje) oraz podaży (nadwyżka podaży wymusi restrukturyzację i konsolidację wielu gałęzi przemysłu). Jest bardzo
prawdopodobne, że biologiczny czynnik sprawczy tych zmian wraz z konsekwencjami dystansu społecznego uświadomiły ludziom siłę
zależności pomiędzy stanem środowiska i klimatu a stanem zdrowia i relacjami społecznymi. W ślad za tym prawdopodobny jest wzrost
społecznego poparcia dla ﬁrm stosujących w praktyce zasady ESG (Environment, Society, Governance). Odpowiedzialnym inwestorom,
stosującym zasady ESG, czyli uwzględniającym w podejmowaniu decyzjiczynniki długofalowe będzie też łatwiej pozyskać ﬁnansowanie. Więcej
na ten temat można przeczytać w rozdziale „Outlook 2020+”.

Do czynników długofalowych należą globalne mega – trendy, demograﬁczne, społeczne i technologiczne oraz podążające za nimi regulacje,
które w połączeniu, nadają tempo procesom dekarbonizacji oraz zrównoważonego rozwoju. Jednym ze wskaźników intensywności tych
procesów w Unii Europejskiej jest rynkowa cena uprawnień do emisji (EUETS), która od stycznia 2017 do grudnia 2019 roku wzrosła o 340% (z
5,4 EUR/tonę w styczniu 2017 roku do 23,8 EUR/tonę w grudniu 2019).

Rynkowa cena EUETS
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Źródło: Opracowanie własne.
Wyraźnym globalnym mega-trendem, który uległ przyspieszeniu pod wpływem dekarbonizacji transportu jest zmniejszanie się od 2005 roku
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popytu na ropę naftową i paliwa płynne w krajach OECD. Trend ten początkowo miał podłoże strukturalne (starzenie się ludności, nasycenie
gospodarki pojazdami), na które nałożył się wzrost cen ropy w latach 2000-2016. Głęboki spadek cen ropy od połowy 2016 roku na krótko
powstrzymał spadek popytu. Systematyczna poprawa efektywności energetycznej silników spalinowych, wprowadzanie alternatywnych paliw
płynnych, zawierających bio-komponenty, coraz szersze stosowanie napędów hybrydowych i elektrycznych oraz nowe modele mobilności (Car
as a Serwis, współdzielenie pojazdów, pojazdy autonomiczne) doprowadziły do spowolnienia wzrostu popytu na ropę naftową i paliwa płynne w
pozostałych rejonach świata. Z perspektywy końca 2019 roku oceniano, że szczyt globalnego popytu na ropę naftową i paliwa płynne
nastąpi w latach 2030-204 0. Obecnie bardzo prawdopodobne jest skrócenie tego horyzontu.

Grupa ORLEN adresuje te wyzwania przygotowując kompleksową strategię dekarbonizacji. Strategia będzie kompleksowo obejmowała
emisje z instalacji produkcyjnych raﬁneryjnych i petrochemicznych oraz związanego z nimi zużycia energii. ORLEN podejmuje także szereg
działań w ramach dbałości o bezpośredni ślad emisyjny wynikający ze zużywania paliw. Można do nich zaliczyć instalowanie w miejscach
obsługi podróżnych ładowarek do samochodów elektrycznych, przygotowanie miejsc obsługi podróżnych pod nowe potrzeby związane z emobilnością, inwestycje w bioraﬁnerie, prowadzone testy innowacyjnych technologii wytwarzania biopaliw oraz wykorzystanie wodoru w
transporcie i energetyce.

Istotnym wyzwaniem strategicznym dla spółki jest produkcja petrochemiczna i chemiczna, która z powodu nagromadzenia plastikowych
odpadów w środowisku naturalnym budzi społeczny niepokój i skłania regulatorów do konkretnych działań, ograniczających stosowanie wielu
produktów pochodzenia petrochemicznego. ORLEN dostrzega rosnące zapotrzebowanie na udział surowców wtórnych w pierwotnych
produktach chemicznych i podejmuje działania w tym zakresie.

W yszukiwanie haseł związanych z plastikowymi odpadami w

Liczba nowych regulacji w zakresie plastików jednokrotnego

wyszukiwarce Google

użytku na poziomie narodowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie United Nations
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Google Trends.

Environment.

Mimo że w świetle badań śladu klimatycznego i środowiskowego w pełnym cyklu życia różnych materiałów, materiały pochodzenia
petrochemicznego wypadają pod tym względem korzystniej w porównaniu z alternatywami, a przy tym są od nich tańsze i trwalsze, Grupa
ORLEN przywiązuję dużą wagę do opinii społecznej. Grupa ORLEN wytwarza towary petrochemiczne i chemiczne, w większości przypadków
nie będące produktami ﬁnalnymi, co ogranicza negatywny wpływ produkcji na środowisko naturalne i klimat, modernizuje procesy
produkcyjne oraz wykorzystuje w coraz większym stopniu wsady zawierające biokomponenty.

W dłuższym horyzoncie czynnikiem wspierającym popyt na produkty przerobu ropy naftowej i tym samym budującym marże raﬁneryjne
będzie branża petrochemiczna z uwagi na rosnące zastosowania nowoczesnych tworzyw sztucznych w światowej gospodarce. Europa
Środkowo-Wschodnia jest jednym z najszybciej rosnących rynków pod względem popytu na produkty petrochemiczne, które wytwarza spółka.

Produkty te charakteryzuje wysoka stopa wzrostu, zwłaszcza w przypadku produktów specjalistycznych, tworzonych pod potrzeby konkretnego
klienta. Prognozowany jest dalszy wzrost roli tworzyw sztucznych w procesach produkcyjnych, z uwagi na nowe zastosowania, np.
zaawansowane systemy dociepleniowe i izolacyjne, motoryzację, drukarki 3D. Producenci posiadają możliwość konkurowania w oparciu o
posiadane technologie, specjalistyczne instalacje i produkty, a nie w oparciu o najniższą cenę produktu.
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Produkcja chemikaliów [mln t]
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Scenariusz alternatywny
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Źródło: opracowanie własne na podstawie IEA.

W Europie jest miejsce nie tylko dla petrochemii konwencjonalnej, lecz także tej opartej na biowsadach. Wiodące przedsiębiorstwa
petrochemiczne inwestują w badania (R&D) nad chemikaliami zarówno ropopochodnymi, jak i opartymi na bio. Inwestycje w działalność
badawczo-rozwojową skorelowane są również z wynikami ﬁnansowymi. Każda złotówka wydana na B+R skutkuje wzrostem EBITDA o 2,3 PLN.
Niektóre ﬁrmy z sektora deklarują osiąganie jeszcze większego zwrotu z inwestycji w działalność badawczo-rozwojową.
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Produkcja raﬁneryjna i petrochemiczna jest energochłonna, więc istotnym działaniem redukującym emisje dwutlenku węgla do atmosfery jest
dekarbonizacja zużywanej energii elektrycznej i cieplnej. Grupa ORLEN już korzysta z energii elektrycznej i cieplnej wytwarzanej przy
pomocy dwóch turbin zasilanych gazem ziemnym a Elektrociepłownia we Włocławku była pierwszą w Polsce komercyjną instalacją
wykorzystującą jako paliwo gaz ziemny. Kogeneracja należy do najbardziej efektywnych form wytwarzania energii. Rozszerzające się nożyce
cenowe pomiędzy ceną energii węglowej a kosztem wytworzenia energii (z gazu ziemnego w kogeneracji z ciepłem) wspierają rentowność
tego segmentu działalności Koncernu. Planowana jest również budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku (obecnie trwają prace
pomiarowe – środowiskowe oraz wietrzności) oraz dalsze rozszerzanie obecności Grupy ORLEN w sektorze zielonej energii.
W kwietniu 2020 roku PKN ORLEN sﬁnalizował przejęcie Grupy ENERGA. Transakcja wpisuje się w obowiązującą strategię PKN ORLEN,
zakładającą budowę silnego koncernu multienergetycznego. Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z
odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne oraz rozbudowaną sieć
dystrybucji, o długości 188 tys. km, pokrywającą blisko ¼ powierzchni Polski.

PKN ORLEN stawia na rozwój aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Deklaruje wstępną gotowość do
zaangażowania się w realizację budowy elektrowni Ostrołęka pod warunkiem wykorzystania technologii opartej na paliwie gazowym.

Zwiększanie udziału zielonej energii w miksie energetycznym nie tylko sprzyja realizacji NCW , ale przede wszystkim otwiera wiele
możliwości dekarbonizacji paliw i produktów petrochemicznych. Chodzi zarówno o zielony wodór, powstający w procesie hydrolizy i jego
wykorzystanie jako alternatywnego paliwa w transporcie, jak i benzynę syntetyczną, umożliwiającą zagospodarowanie wychwyconego
dwutlenku węgla. Zamortyzowane elektrownie gazowe stanowić będą efektywną bazę mocy dla wsparcia energii odnawialnej.

Więcej informacji na temat działań zmierzających do dekarbonizacji produkcji i produktów oraz ograniczenia negatywnego śladu w
środowisku naturalnym (poprzez wprowadzanie modeli gospodarki obiegu zamkniętego) dostarczy opracowywana strategia długofalowego
rozwoju spółki.

Czynniki makroekonomiczne wpływające na wynik ﬁnansowy w 2019 roku
Modelowa marża downstream oraz marże raﬁneryjne i

Marże raﬁneryjne w Europie [USD/bbl]

petrochemiczne w sposób syntetyczny przedstawiają wpływ
zmieniających się czynników makroekonomicznych na osiągane
wyniki ﬁnansowe.

Marże modelowe są kategorią rynkową, a ich poziomy zależą od
rynkowych cen wiodących produktów oraz ich udziałów w
strukturze produkcji i sprzedaży. Ze względu na ograniczone
możliwości zmiany struktury wytwarzanych produktów w
horyzoncie rocznym, Grupa ORLEN praktycznie nie ma wpływu na
marże modelowe.

Zmiany cen ropy naftowej, paliw i produktów
petrochemicznych mają charakter globalny. Ze względu na
możliwość arbitrażu, pozytywny lub negatywny impuls,
pojawiający się na jednym rynku (regionalnym lub produktowym),
przenosi się na rynki pozostałe. W przypadku ropy przykładem
impulsu regionalnego, wpływającego na ceny różnych gatunków
ropy na całym świecie globalnie jest ograniczenie wydobycia ropy
w rejonie Zatoki Perskiej, po interwencji OPEC. W przypadku paliw,
które są wytwarzane jednocześnie w określonych proporcjach i nie
mogą się wzajemnie zastępować w użytkowaniu, impuls popytowy
na rynku jednego paliwa powoduje wzrost marży crack na tym
paliwie i skłania raﬁnerie do zwiększenia przerobu. Skutkiem jest
nadmiar pozostałych paliw i obniżenie marż produktowych.
Przykładem jest spadek cen benzyny w relacji do cen ropy na

Źródło: IHS Markit

początku 2019 roku, wywołany przez wzrost popytu na olej
napędowy i jego produkcji, wywołany przez regulację IMO.
Wolumeny sprzedaży produktów spółki w dużym stopniu zależą od popytu na rynkach macierzystych, które rosną w tempie szybszym, niż
pozostałe rynki w Unii Europejskiej. Zależą także od innych działań, poprawiających konkurencyjność oraz budujących lojalność klientów wobec
marki ORLEN, między innymi odpowiedzialnych inwestycji uwzględniających czynniki środowiskowe i społeczne, sposób zarządzania i
komunikowania się z interesariuszami (budowanie marki ORLEN w regionie i na świecie, edukowanie inwestorów, rozbudowane raportowanie
nieﬁnansowe, publikacje raportów merytorycznych).
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Ceny ropy naftowej
Ropa naftowa tylko z pozoru jest produktem jednorodnym. Na

Zmiany cen ropy naftowej [USD/bbl]

rynkach światowych handluje się ponad 300 gatunkami rop, o
różnej gęstości i zwartości siarki. Ich ceny odnoszone są do cen
kilku gatunków rop benchmarkowych, notowanych na
regionalnych giełdach towarowych (Brent na ICE, WTI na NYMEX
czy Dubai na DME). Arbitraż między rynkami oraz strategie
dywersyﬁkacji dostaw rop, stosowane przez raﬁnerie powodują, że
ceny różnych gatunków rop reagują dość podobnie na wahania
koniunkturalne oraz jednorazowe wydarzenia geopolityczne, jeśli
nie zaburzają one struktury globalnego popytu na paliwa płynne.
Reakcja cen różnych gatunków rop na wydarzenia regulacyjne,
zwłaszcza skutkujące zmianą struktury popytu, zależy od
właściwości danego gatunku ropy. Oczekiwanym efektem
regulacji IMO, przenoszącej blisko 4% globalnego popytu na paliwa
płynne z ciężkiego zasiarczanego oleju opałowego (HSFO) na
paliwa o niskiej zawartości siarki (poniżej 0,5%) jest zmiana
struktury popytu na ropy. Preferowane są gatunki lekkie i o niskiej
zawartości siarki a obniża się popyt na gatunki ciężkie i

Źródło:. IHS Markit

zasiarczone. W konsekwencji, podobnie jak paliwa, ropy lekkie,
niezasiarczone, z których można wytworzyć więcej średnich
destylatów, zyskują na cenie w stosunku do rop ciężkich i
zasiarczonych.

W rejonie działania Grupy ORLEN ceny produktów raﬁneryjnych i
petrochemicznych są odnoszone do ceny ropy Brent, natomiast
wiodącą ropą alternatywną jest ropa Ural, która ze względu na
wysoką zawartość siarki, powinna tracić na wartości w stosunku do
benchmarku, jakim jest Brent.
W 2019 roku dzienne notowania ropy Brent zmieniały się w przedziale 50-75 USD/bbl. Średni poziom ceny wyniósł 64 ,2 USD/bbl. Najniższa cena
w 2019 roku 53,2 USD/bbl wystąpiła na początku roku. 31 grudnia 2019 roku ropa kosztowała 66,8 USD/bb (wzrost ceny o 24%). Najwyższe ceny
dzienne odnotowano 25 kwietnia (74 ,3 USD/bbl) i ponownie 16 maja (74 ,7 USD/bbl).

Głównymi czynnikami powodującymi zmiany cen ropy w 2019 roku były:

Sankcje gospodarcze nałożone przez USA na Wenezuelę i Iran, redukujące nadwyżkę podaży ropy,
Cięcia wydobycia przez OPEC+,
Wydarzenia geopolityczne w rejonie Zatoki Perskiej (ataki terrorystyczne na instalacje naftowe oraz tankowce),
Wojny celne USA-Chiny, prowadzące do spadku wolumenu globalnego handlu,
Wzrost popytu na ropy lekkie, niezasiarczone z powodu regulacji IMO,
Obniżenie się popytu na ropę z powodu pogorszenia perspektyw globalnego wzrostu,
Systematyczny wzrost wydobycia ropy w USA.

W I kwartale 2019 roku na rynku ropy nadal utrzymywała się nadwyżka podaży, jednak sytuacja rynkowa uległa zmianie w stosunku do IV
kwartału 2018 roku. Cięcia produkcyjne w Arabii Saudyjskiej, sankcje USA na Wenezuelę i Iran oraz zbliżający się termin zmiany specyﬁkacji
paliw bunkrowych Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), doprowadziły do skurczenia się nadwyżki podaży ropy naftowej o blisko 1 mln
bbl/d, czego skutkiem był praktycznie nieprzerwany wzrost jej cen. W ciągu I kwartału 2019 roku dzienne notowania ropy Brent wzrosły o 34%
(ponad 17 USD/bbl). W II kwartale 2019 roku sytuacja na rynku ropy niespodziewanie uległa zmianie. Cena ropy, rosnąca nieprzerwanie od
początku roku, w połowie II kwartału 2019 roku znalazła się w trendzie spadkowym, pomimo postępującego spadku wydobycia oraz wysokiego
ryzyka geopolitycznego.

Przełamanie wzrostowego trendu nastąpiło 16 maja, przy dziennych notowaniach ropy Brent, sięgających 75 USD/bbl. W ciągu następnych 20
dni ropa staniała o 13 USD. Kumulacja spadku nastąpiła w ciągu zaledwie trzech dni sesyjnych. Od czwartku 30 maja do poniedziałku 3 czerwca,
bieżące notowania ropy Brent spadły aż o 12%. Należy podkreślić, że spadek cen ropy nastąpił w sytuacji, kiedy irańskie wydobycie ropy było na
najniższym poziomie od 1981 roku, wydobycie w Wenezueli było niższe niż w 1945 roku a Arabia Saudyjska tłoczyła o 1,4 mln bbl/d mniej niż w
październiku 2018 roku. IHS Markit oszacował, że łączne globalne wydobycie ropy naftowej w końcu II kwartału było o 2,6 mln bbl/d niższe niż
pod koniec 2018 roku.
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Na wysokim poziomie utrzymywało się także ryzyko geopolityczne. Sześć tankowców zostało zaatakowanych w cieśninie Ormuz, głównej arterii
światowego handlu ropą, przez którą przepływa 20% globalnego eksportu. Jednak to nie wydarzenia geopolityczne były główną przyczyną
spadku cen ropy. Na pierwszy plan wysuwa się hipoteza, że to popyt globalny rośnie znacznie wolniej, niż się spodziewano. W III kwartale 2019
roku sytuacja na rynku ropy nadal pozostawała pod wpływem czynników geopolitycznych. Z jednej strony następne odsłony wojen celnych
między USA i Chinami wzmacniały obawy o kondycję globalnej gospodarki a kolejne obniżki prognoz popytu na ropę ciągnęły ceny ropy w dół.

Z drugiej strony konﬂikty zbrojne w rejonie Zatoki Perskiej, angażujące Iran, USA i Arabię Saudyjską, podnosiły ryzyko zakłócenia ciągłości
dostaw ropy, tworząc presję na wzrost jej cen. W sobotę 14 września 2019 roku nastąpił atak dronów na instalacje naftowe Saudi Aramco po
którym ceny naftowych kontraktów futures zareagowały natychmiastowymi wzrostami. W dniu 16 września 2019 roku dzienne notowania cen
ropy wzrosły o 12% i był to największy wzrost od czasu ataku Iraku na Kuwejt w 1991 roku. Atak miał miejsce w warunkach ograniczania
wydobycia ropy naftowej na świecie, zarówno wymuszonego przez czynniki polityczne jak i wskutek zawartych porozumień. Na początku lipca
2019 roku OPEC i inni producenci ropy, w tym Rosja, podpisały deklarację o „stałej współpracy” w formacie OPEC+, którą Arabia Saudyjska
nazwała porozumieniem historycznym. Dziesięć niezrzeszonych krajów produkujących ropę, którym przewodzi Rosja i OPEC sformalizowały w
ten sposób współpracę, którą producenci ropy rozpoczęli w 2016 roku, aby powstrzymać drastyczne spadki cen surowca. OPEC+ ogłosił też, że
na 9 miesięcy przedłuża umowę z grudnia 2018 roku o ograniczeniu wydobycia ropy o 1,2 mln bbl/d (łącznie o 2,5 mln bbl/d względem poziomu
z czwartego kwartału 2018).

Wynegocjowane redukcje wydobycia przypadły na okres oczekiwanego spowolnienia w gospodarce globalnej, do którego wydatnie przyczyniły
się wojny celne między USA a Chinami. Po raz trzeci w tym roku zostały obniżone projekcje popytu na ropę naftową przez główne ośrodki
analityczne, do poniżej 1 mln bbl/d w 2019 roku, w porównaniu z 1,6 mln bbl/d w 2018 roku.

Projekcje zostały obniżone m.in. przez EIA, IHS Markit, Morgan Stanley, Barclays, Goldman Sachs. Oczekiwań nie poprawiały słabe odczyty
wskaźników gospodarczych PMI, szczególnie dla strefy euro ale i dla amerykańskiego przemysłu, który po dziesięciu latach ekspansji znalazł się
w streﬁe spadku. W IV kwartale 2019 roku było już jasne, że czynniki geopolityczne, przede wszystkim wojny handlowe między Chinami a USA,
powiększyły koszty globalnej wymiany handlowej, istotnie ograniczyły globalny eksport i podniosły koszty produkcji. Rezultatem było silniejsze,
niż oczekiwano, spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego (z 3,2% w 2018 roku do 2,6% w 2019 roku). Spowolnienie gospodarcze, do
którego prawdopodobnie nie musiało dojść, dotknęło największych konsumentów produktów naftowych czyli Chiny, kraje azjatyckie, a także
USA oraz obszar UE. Według szacunków przyrost popytu na ropę naftową w 2019 roku wyniósł zaledwie 0,8 mln bbl/d, czyli był o połowę niższy
w stosunku do oczekiwań z początku roku. W przyroście popytu na ropę naftową i paliwa płynne mieści się popytowy efekt wprowadzenia
regulacji IMO. Efekty regulacji IMO okazały się znacznie mniejsze, niż oczekiwano. Z wielu analiz wynika, że globalny przemysł naftowy
dostosowuje się tańszym kosztem, niż pierwotnie zakładano.

Marże crack na produktach oraz dyferencjały
W 2019 roku spodziewane efekty dostosowań globalnego przemysłu naftowego i transportu morskiego do regulacji IMO miały przynieść
poprawę modelowych marż raﬁneryjnych. Z uwagi na ograniczenie zawartości siarki (poniżej 0,5%) w paliwach bunkrowych powszechnie
oczekiwano, że popyt przeniesie się na paliwo zbliżone jakością do oleju napędowego, stosowanego w transporcie lądowym. Nadmiar
zasiarczonych ciężkich frakcji (HSFO) doprowadzi do spadku ich ceny względem ceny ropy czyli marży crack. Z kolei pojawienie się na rynku
oleju napędowego nowego odbiorcy, powinno doprowadzić do wzrostu ceny tego paliwa względem ceny ropy. Ponieważ transport morski
kreuje około 4% globalnego popytu na ropę i paliwa płynne, zaspokojenie wyższego popytu na olej napędowy wymaga od raﬁnerii zwiększenia
przerobu ropy, gdyż samo pogłębienie przerobu nie byłoby wystarczające. Tym, co miało skłonić światowe raﬁnerie do inwestycji w pogłębienie
i zwiększenie przerobu ropy była właśnie perspektywa wyższych marż raﬁneryjnych, dzięki zwiększeniu udziału paliw wysokomarżowych
(głównie oleju napędowego i benzyn) w produkcji. W ślad za przesunięciem popytu w kierunku lekkich produktów, spodziewano się także
zmiany struktury popytu na ropy lekkie i ciężkie i wzrostu dyferencjału Brent /Ural.

Powyższe oczekiwania nie sprawdziły się i w grudniu 2019 roku marże raﬁneryjne obniżyły się do najniższych poziomów z ostatnich 7 lat.
Przyczyną były bardzo niskie marże na oleju napędowym, który zawiódł wszelkie oczekiwania. Niespodziewanie dobrze radził sobie natomiast
HSFO.

Dlaczego skutki regulacji IMO okazały się tak różne od oczekiwań?

Gospodarka globalna spowolniła. Przyczyniły się do tego wojny celne, które silnie uderzyły w handel międzynarodowy. W rezultacie popyt
na ropę naftową i paliwa płynne rośnie istotnie wolniej, niż oczekiwano. W 2019 roku popyt wzrósł o 0,8 mln bbl/d, podczas gdy latem 2019
roku oczekiwano wzrostu o 1,6 mln bbl/d.
Pod koniec roku 2019 zostały oddane do użytku zwiększone moce przerobowe raﬁnerii, nastawione na wzrost produkcji oleju napędowego
(dzięki pogłębieniu przerobu ropy jak i zwiększeniu samego przerobu), przygotowane na przyrost popytu o 1,6 mln bbl/d.
Nadwyżka HSFO oraz benzyn, których wytwarza się więcej z powodu zwiększenia przerobu ropy znalazła ujście rynkowe w postaci nowego
paliwa bunkrowego, oleju opałowego o bardzo niskiej zawartości siarki (VLSFO) – będącego mieszanką HSFO i surowej benzyny (VGO).
Statki z powodzeniem testują nowe i tańsze paliwo bunkrowe, które, jak dotąd, wypycha popyt na olej napędowy ze strony transportu
morskiego.
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W rezultacie spodziewane efekty na dyferencjale rop lekkich, o niskiej zawartości siarki i rop ciężkich, zasiarczonych też są słabsze od
oczekiwań.

Skutki regulacji IMO różnią się od oczekiwań z powodu zderzenia przyrostu produkcji raﬁneryjnej przygotowywanej na silny popyt z aktualnie
słabym popytem oraz z powodu pojawienia się nowego paliwa bunkrowego (VLSFO) wypierającego olej napędowy.

Na marże petrochemiczne wpływają ceny produktów petrochemicznych oraz ceny ropy naftowej. Ceny produktów petrochemicznych są silnie
związane z poziomem aktywności gospodarczej, który w 2019 roku obniżył się w skali globalnej oraz na rynkach bazowych Grupy ORLEN.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Outlook 2020+”.

Trendy rynkowe w segmencie Detal
W 2019 roku na rynku polskim i czeskim widoczny był wzrost (r/r) marż jednostkowych na paliwach. Spadek jednostkowej marży paliwowej na
rynku litewskim spowodowany został niskimi cenami paliw utrzymywanymi przez rynek. Z kolei na rynku niemieckim spadek marż wynikał
głównie z bardzo wysokiego poziomu marż osiąganych w 2018 roku na skutek problemów w logistyce paliw. Na każdym z rynków widoczny był
wzrost kosztów działalności, na co główny wpływ miały rosnące koszty pracy wynikające zarówno ze wzrostu płacy minimalnej, jak i presji ze
strony konkurencji i rynku w kwestii podnoszenia wynagrodzeń. Wyższe koszty zatrudnienia na rynku oraz niski poziom bezrobocia przełożyły
się na wzrost także innych kosztów działalności, a szczególnie cen mediów i usług obcych czy kosztów utrzymania ruchu.

W 2019 roku większość sieci detalicznych realizowała plan modernizacji swoich obiektów, przy jednoczesnym rozszerzaniu oferty
gastronomicznej. W związku z trwającym procesem modernizacji stacji paliw, realizowanym przez wszystkie czołowe sieci, zaciera się różnica
między segmentem premium i ekonomicznym. Jedynym wyznacznikiem przypisania do danego segmentu pozostaje cena, dostępność paliw
premium oraz programy lojalnościowe dla klientów.

Brak przejęć i zmian właścicielskich u głównych detalicznych uczestników rynku paliwowego spowodował, że czołowe sieci utrzymały swoje
pozycje rynkowe na dotychczasowych rynkach operacyjnych Grupy ORLEN. W 2019 roku Grupa ORLEN rozpoczęła działalność na nowym rynku
– słowackim – poprzez uruchomienie pierwszych 10 stacji paliw. Słowacja jest tym samym piątym krajem, po Polsce, Czechach, Niemczech i
Litwie, na którym funkcjonują stacje Grupy ORLEN.

W 2019 roku PKN ORLEN rozpoczął proces cobrandingu swoich zagranicznych sieci stacji paliw, poprzez połączenie logotypów lokalnych marek
Benzina i Star z logotypem Grupy ORLEN.
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Kapitały:

Grupa ORLEN jest największą ﬁrmą w Europie Środkowo-Wschodniej.

Segment Downstream
Grupa ORLEN jest największą grupą raﬁneryjną w Europie Środkowo-Wschodniej. Informacje na temat jej aktywów produkcyjnych są dostępne
w sekcji „Grupa ORLEN w 2019 roku”

Aktywa produkcyjne Grupy ORLEN i główni konkurenci w Europie Środkowowschodniej / moce przerobowe [mln t]

Źródło: Opracowanie własne
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Do największych konkurentów Grupy ORLEN należą:

Grupa LOTOS z siedzibą w Gdańsku – druga co do wielkości raﬁneria w Polsce.
Raﬁneria Mitteldeutschland w Leuna/Spergau położona w południowo-wschodnich Niemczech w odległości około 150 km od granicy
polsko-niemieckiej, która jest najnowocześniejszą niemiecką raﬁnerią.
Raﬁneria PCK w Schwedt położona na północny wschód od Berlina, w odległości około 20 km od granicy polsko-niemieckiej.
Raﬁneria Slovnaft – zintegrowana grupa raﬁneryjno-petrochemiczna o dominującej pozycji w Republice Słowackiej, zlokalizowana w
pobliżu Bratysławy.
Raﬁneria Mozyr – wiodąca raﬁneria białoruska, położona w pobliżu granicy z Ukrainą.

Informacje na temat otoczenia konkurencyjnego w obszarze hurtu petrochemicznego oraz hurtowej sprzedaży produktów
raﬁneryjnych można znaleźć w sekcji „Grupa ORLEN w 2019 roku”.

Grupa ORLEN jest czwartym największym producentem energii elektrycznej w Polsce.

Na koniec 2019 roku posiadała aktywa wytwórcze energii elektrycznej o mocy 1,8 GWe. Udział rynkowy wyniósł 5 %, a przejęta w kwietniu 2020
roku Grupa Energa miała 2 % rynku.

W 2018 roku w PKN ORLEN zostały oddane do eksploatacji dwa nowe aktywa wytwórcze – we Włocławku (463 MW) oraz w Płocku (608 MW), a
2019 rok był pierwszym, kiedy obie jednostki wytwórcze pracowały przez cały rok z pełnym wykorzystaniem swoich zdolności wytwórczych.
Udział grup kapitałowych w wolumenie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w 2019 roku

Pozostałe: 16%
Polenergia: 1%
PGNiG: 3%
Veolia: 1%

PGE Polska Grupa
Energetyczna SA: 41%

CEZ: 1%

148,1 TWh

Grupa ORLEN: 5%
PAK SA: 4%

ENEA SA: 18%
ENERGA SA: 2%

TAURON Polska Energia
SA: 8%

Źródło: URE
Więcej informacji na temat sektora energetyki w Polsce, szczególnie w aspekcie przejęcia Grupy Energa jest dostępne w prezentacji
opublikowanej na stronie oraz sekcji „Zarządzanie Energią”.

Segment Detal
Grupa ORLEN jest zdecydowanym liderem sprzedaży detalicznej paliw w Europie Centralnej. Na koniec 2019 roku łączna liczba stacji wyniosła 2
836 obiekty, w tym 10 stacji na słowackim nowym rynku macierzystym.
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Liczba stacji oraz udział w rynku Grupy ORLEN na rynkach działalności na koniec 2019 roku

Źródło: Opracowanie własne.

Rynek polski
Na koniec września 2019 roku na rynku polskim, według danych POPIHN, funkcjonowało ponad 7 800 stacji paliw. Jest to o około 40 stacji
więcej niż raportowano na koniec 2018 roku. W 2019 roku, do organizacji POPiHN dołączyła spółka Anwim (członek stowarzyszony), operator
sieci 223 stacji paliw MOYA.

Grupa ORLEN na rynku polskim na koniec 2019 roku dysponowała siecią 1 800 stacji paliw (około 24% stacji działających w Polsce). Sieci
zagraniczne działające w kraju (BP, Shell, Circle-K, Amic, Total), zarządzają około 20% stacji. Obiekty będące własnością niezależnych
operatorów (w tym mniejsze sieci funkcjonujące pod jedną marką) to około 50% ogółu stacji działających w Polsce. Spośród sieci niezależnych
w dalszym ciągu dynamicznie rozwija się sieć MOYA. Liczba stacji marketowych pozostała na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych i wynosiła
196 punktów, tj. około 2,5% wszystkich stacji paliw. Liczba stacji bezobsługowych AS 24 i IDS, zarządzanych również przez podmioty zagraniczne,
wynosiła 46 stacji.

Stan sieci stacji paliw w Polsce
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych POPiHN wg stanu na 30.09.2019 roku
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Dzięki zrealizowanym projektom rozwojowym i dostosowywaniu działań operacyjnych do zmieniającej się sytuacji konkurencyjnej na rynku
polskim, PKN ORLEN utrzymał swój udział rynkowy na poziomie 34 ,3%.

W 2019 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, pewien wpływ na funkcjonowanie rynku stacji paliw miała rozbudowa sieci drogowej w Polsce.
Zakończenie budowy kolejnych odcinków dróg ekspresowych i autostrad skutkowało kolejnymi przetargami na prowadzenie Miejsc Obsługi
Podróżnych (MOP) i otwieraniem dużych stacji paliw w tych lokalizacjach. Na koniec 2019 roku przy polskich drogach ekspresowych i
autostradach działało 85 stacji typu MOP, z czego 38,8% tj. 33 stacje należały do PKN ORLEN. Dodatkowo Spółka posiada kolejnych 11 obiektów
typu MOP na etapie przygotowania do realizacji.

Rynek czeski
Grupa ORLEN utrzymała pozycję lidera, zarówno pod względem sprzedanego wolumenu, jak i wielkości sieci w Czechach. W 2019 roku liczba
stacji Benzina wyniosła 416 obiektów, a udział rynkowy sieci Benzina zwiększył się do poziomu 24 ,5%.

Drugą siecią na rynku czeskim pod względem liczby stacji paliw jest węgierski koncern MOL (304 obiekty). Drugie miejsce pod względem
udziału rynkowego (około 15%) zajmuje prywatna sieć dyskontowa Tank Ono (41 stacji). Innymi istotnymi graczami na rynku czeskim są stacje
premium koncernów międzynarodowych Shell i OMV (łączny udział rynkowy poniżej 23%).

Rynek niemiecki
Sieć stacji paliw liczyła około 14 ,5 tys. obiektów a do głównych konkurentów spółki ORLEN Deutschland należą sieci międzynarodowe takie jak:
Aral (Grupa BP), Shell, ESSO, Total (prawie 60% rynku i 44% ogólnej liczby stacji) oraz sieci ekonomiczne Jet i HEM (prawie 9% stacji).
W przypadku poszczególnych sieci liczba stacji paliw w 2019 roku uległa nieznacznym zmianom w porównaniu do roku poprzedniego. Sieć Star
to obecnie ósma pod względem liczby stacji sieć w Niemczech (druga, po Jet, sieć ekonomiczna).

Grupa ORLEN na rynku niemieckim – największym pod względem konsumpcji paliw rynku w Europie – jest obecna od 2003 roku. Należąca do
ORLEN Deutschland sieć stacji paliw, licząca na koniec 2019 roku 585 stacji paliw, pomimo silnej konkurencji zwiększyła udział rynkowy o 0,2
p.p. do poziomu 6,6%.

Rynek litewski
Liderem pod względem wielkości sieci jest Viada ze 126 stacjami i 22% udziałem rynkowym. Razem z powiązaną kapitałowo, trzecią siecią na
Litwie – Baltic Petroleum – kontroluje 203 stacje i ponad 32% rynku. Kolejną siecią jest Circle K zarządzająca siecią 89 stacji paliw, (w tym 12
stacjami automatycznymi, samoobsługowymi) z prawie 20% udziałem w rynku. Znaczącym graczem jest również Neste z siecią 72 stacji. Sieć
detaliczna na Litwie, obsługiwana przez spółkę zależną ORLEN Baltics Retail, na koniec 2019 roku liczyła 25 stacji. Tym samym Grupa ORLEN
utrzymała 4 ,7% udział w litewskim rynku sprzedaży detalicznej.

Rynek słowacki
Na rynku słowackim na koniec 2019 roku działało łącznie 910 stacji paliw. Głównym graczem i liderem na rynku słowackim – obsługującym 253
stacje paliw pod marką Slovnaft – jest MOL (28% udziału w rynku). Sieć Slovnaft jest obsługiwana i zasilana z własnej raﬁnerii w Bratysławie. Na
rynku obecne są również inne międzynarodowe marki (Shell, OMV, Lukoil), których łączny udział w rynku wynosi 21%. Resztę rynku (51%)
stanowią lokalne niezależne stacje benzynowe. W 2019 roku Grupa ORLEN – poprzez swoją spółkę zależną Unipetrol a.s. – weszła na słowacki
rynek detaliczny pod marką Benzina i na koniec roku posiadała 10 stacji paliw w modelu CODO.
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OTOCZENIE REGULACYJNE

Wskaźniki GRI na tej stronie:

103-1, 103-2, 103-3

Kapitały:

Grupa ORLEN prowadzi działalność gospodarczą na rynkach regulowanych. Z tego powodu zgodność ich
działań z regulacjami prawnymi stanowi jeden z kluczowych aspektów ich działalności.
GRI:

103-1, 103-2, 103-3

W ramach prowadzonej polityki zarządzania ryzykiem regulacyjnym, PKN ORLEN i pozostałe spółki Grupy Kapitałowej ORLEN, prowadzą oparty
o obowiązujące przepisy prawa, w pełni transparentny, otwarty dialog obejmujący między innymi zaangażowanie w opiniowanie projektów
rozwiązań legislacyjnych na poziomie ustawodawstwa krajowego oraz unijnego. Ponadto, na bieżąco prowadzona jest koordynacja relacji
Koncernu z regulatorami, organami nadzoru lub kontroli oraz realizowany jest proces uzyskiwania i zarządzania pozwoleniami w Koncernie.

Poniżej zostały przedstawione kluczowe szanse oraz ryzyka wynikające z otoczenia regulacyjnego w Polsce, w związku z prowadzoną w Grupie
ORLEN działalnością gospodarczą.

Ryzyko związane ze zobowiązaniem do utrzymywania zapasów
ropy naftowej
Koncern podlega licznym obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i
gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
(„Ustawa o Zapasach”) związanych z utrzymywaniem obowiązkowych zapasów ropy naftowej oraz paliw.

W ramach nowych uregulowań w tym przedmiocie, producenci i handlowcy w zamian za stopniowe zmniejszenie obowiązku ﬁzycznego
utrzymywania zapasów na rzecz zapasów utrzymywanych przez Agencję Rezerw Materiałowych, mają obowiązek zapłaty opłaty zapasowej,
począwszy do 1 stycznia 2015 roku.

Będąc producentem i importerem paliw ciekłych, Koncern jest zobowiązany, od 31 grudnia 2017 roku, do utrzymywania minimalnych
poziomów zapasów w wysokości 53 dni w oparciu o wielkość średniej dziennej produkcji lub przywozów, zrealizowanych przez producenta lub
importera w poprzednim roku kalendarzowym. Ponadto wypełnianie obowiązków ustawowych w zakresie utrzymywania zapasów
obowiązkowych ropy naftowej i paliw ciekłych wiąże się z uiszczaniem opłaty zapasowej na rzecz Funduszu Zapasów Interwencyjnych, którego
dysponentem jest Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
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Dodatkowo, nieutrzymywanie wymaganych poziomów zapasów lub naruszenie innych obowiązków wynikających z Ustawy o Zapasach,
wiąże się z ryzykiem wysokich kar.

Ryzyko związane z koniecznością spełnienia Narodowego Celu
Wskaźnikowego (NCW ) dla biokomponentów
Ustawa o biokomponentach i biopaliwach nakłada obowiązek realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego („NCW”), czyli zapewnienia
minimalnego udziału biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych wprowadzanych na rynek lub zużywanych na potrzeby
własne. Zapisy ustawowe precyzują czynności prawne od których konieczna jest realizacja NCW oraz podmioty do niego zobowiązane. Od 2015
roku biokomponenty wykorzystywane do realizacji NCW muszą spełniać Kryteria Zrównoważonego Rozwoju określone w unijnych i krajowych
przepisach prawnych, w przeciwnym razie nie mogą być kwaliﬁkowane do realizacji celu.

W przypadku niespełnienia celów wskaźnikowych, na Koncern może zostać nałożona kara, która zostanie skalkulowana w oparciu o wzór
zamieszczony w ustawie o biokomponentach i biopaliwach.

Ryzyko związane z wpływem regulacji dotyczącej handlu
przydziałami do emisji gazów cieplarnianych
Podmioty z Grupy ORLEN podlegają unijnej regulacji ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw.
„Dyrektywa EU ETS”), wpisującej się w ramy unijnego pakietu klimatyczno – energetycznego. Celem Dyrektywy EU ETS jest promowanie
corocznej redukcji emisji gazów cieplarnianych/CO2eq do 2030 roku.

Trzy polskie kompleksy produkcyjne należące do spółek z Grupy ORLEN, tj. raﬁneria, elektrociepłownia, instalacja oleﬁn w Płocku (PKN ORLEN)
oraz instalacja amoniaku we Włocławku (ANWIL) są największymi emitentami dwutlenku węgla spośród wszystkich spółek Grupy ORLEN.
Wszystkie te i pozostałe instalacje uczestniczące w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji EU ETS, objęte są wykazem instalacji
przygotowanym przez Polskę i przedstawionym Komisji Europejskiej w celu uzyskania darmowych przydziałów uprawnień do emisji w tzw. III
okresie rozliczeniowym, obejmującym okres od 2013 do 2020 roku. Wykaz instalacji wraz ze wskazaniem ilości nieodpłatnie przyznanych
uprawnień został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Łączna ilość uprawnień do emisji nieodpłatnie przyznanych instalacjom spółek
Grupy ORLEN nie jest wystarczająca do realizacji ich potrzeb, a w konsekwencji spółki zmuszone są do zakupu dodatkowych uprawnień (co
generuje dodatkowe koszty).

W 2018 roku przyjęta została przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej Dyrektywa nr 2018/410 z dnia 14 marca 2018 roku zmieniająca
dyrektywę 2003/87/WE, która wdraża zmiany w ramach IV fazy systemu EU ETS (od 2021 do 2030 roku). Zmieniony system handlu emisjami CO2
zakłada bardziej ambitną redukcję emisji w sektorach energetyki i przemysłu na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nowa
regulacja wprowadza wyższy współczynnik liniowy redukcji emisji (2,2% rocznie, a nie jak dotychczas 1,74%) oraz aktualizację benchmarków, na
podstawie których wyznaczane są poziomy darmowej alokacji uprawnień w sektorach narażonych na ucieczkę emisji. Od 2019 roku część
uprawnień z rynku kierowana jest do Rezerwy Stabilizacyjnej Rynku, co redukuje ilość uprawnień w obiegu i z dużym prawdopodobieństwem
– przyczyni się do zwiększenia popytu na uprawnienia i podwyższenia ich ceny. Obecnie trwają intensywne prace na poziomie legislacyjnym i
regulacyjnym mające na celu pełne przygotowanie i wdrożenie nowej fazysystemu EU ETS, w których aktywnie uczestniczą spółki Koncernu
objęte tym systemem.

Walka z szarą strefą
W 2019 roku PKN ORLEN był aktywnym interesariuszem w trakcie
konsultacji publicznych dotyczących zmian do regulacji podatkowych oraz
administracyjnych mających na celu przeciwdziałanie zjawisku
przestępczości w obrocie paliwami ciekłymi (tzw. szara strefa), który od lat
stanowi problem branży paliwowej.
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Uwaga Koncernu skoncentrowała się na pracach nad usprawnieniem systemu monitorowania przewozów drogowych towarów wrażliwych
podatkowo tzw. system SENT lub pakiet transportowy obejmujący monitorowanie transportu kolejowego oraz na pracach nad tzw. „pakietem
opałowym” zakładającym wykorzystanie systemu SENT do uszczelniania rynku paliw opałowych w Polsce – wrażliwych ze względu na zasady
ich opodatkowania podatkiem akcyzowym. W 2019 roku rozszerzono także system SENT na monitorowanie dostaw gazu płynnego LPG do
celów transportowych co ma uszczelnić ten segment rynku paliw transportowych w Polsce. Koncern był skupiony na pracach nad
uchwaleniem nowelizacji tzw. „pakietu paliwowego” przyjętego w połowie 2019 roku zakładającego rozszerzenie katalogu paliw podlegających
pod tzw. szybki VAT przy ich nabyciu wewnątrzwspólnotowym do Polski oraz rozszerzenie koncesjonowania i monitorowania przywozu do
Polski nowych rodzajów paliw ciekłych. Ponadto, przez cały 2019 rok PKN ORLEN wdrażał do bieżącego stosowania wszystkie nowe wymagania
dedykowanych uszczelnieniu rynku paliw ciekłych. Działania PKN ORLEN prowadzone były w formule publicznego dialogu z organami
regulującymi rynek paliw ciekłych w Polsce, w szczególności z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Agencji Rezerw
Materiałowych oraz Krajową Administracją Skarbową, jak również w ścisłej współpracy z klientami oraz partnerami biznesowymi Koncernu.

Udział w rynku mocy
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy określa organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia za wynagrodzeniem usługi
pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w
okresach zagrożenia. Oferty na wysokość oczekiwanego wynagrodzenia za moc będą wyłaniane w drodze aukcji. W aukcjach wygrywają co do
zasady oferty zawierające najniższą cenę, przy maksymalnym uwzględnieniu oczekiwanej przez Komisję Europejską neutralności
technologicznej. Na ww. zasadach rozpatrywane będą oferty krajowych wytwórców, w tym wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej oraz w
określonej liczbie, oferty wytwórców zagranicznych, jak również DSR, czyli propozycje ograniczania zużycia energii i pobieranej mocy na
żądanie.

W latach 2019 – 2025 organizowana będzie co roku jedna aukcja główna na okresy dostaw przypadające odpowiednio na lata 2024 – 2030. W
przypadku PKN ORLEN do systemu wsparcia przewidzianego w ustawie kwaliﬁkują się bloki kogeneracyjne w Płocku i we Włocławku.

Monitorowanie przewozu niektórych towarów (system SENT)
W 2018 roku ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów czyli tzw. system SENT została rozszerzona o monitoring także
transportu kolejowego towarów wrażliwych podatkowo a także uzupełniono wymagania dla monitorowania transportu drogowego o
konieczność przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu (lokalizatory w środkach transportu) przewożących te towary.
Powyższe zmiany w połączeniu z wcześniejszymi rozwiązaniami wprowadzonymi tzw. pakietem paliwowym i pakietem energetycznym, mają
na celu utrwalenie pozytywnego efektu ograniczenia zjawiska szarej strefy poprzez zwiększenie skuteczności nadzoru nad na tym rynkiem.

W 2019 roku rozszerzono tę regulację o poprzez wdrożenie tzw. „pakietu opałowego” zakładającego wykorzystanie systemu SENT do
uszczelniania dostaw paliw opałowych do konsumentów oraz objęto monitoringiem dostawy gazu płynnego LPG do celów transportowych.
Przedmiotowa regulacja ma przeciwdziałać nadużyciom podatkowym w podatku akcyzowym powstających podczas podaży tych paliw na
rynek poprzez między innymi zastąpienie papierowych oświadczeń akcyzowych potwierdzających odbiorców olejów na cele opałowe,
elektronicznymi potwierdzeniami dostaw połączonymi z monitoringiem SENT oraz wyeliminować zjawisko nielegalnego wykorzystania gazu
płynnego LPG do celów grzewczych jako paliwa transportowego.

PKN ORLEN brał czynny udział we wszystkich etapach prac legislacyjnych nad tymi rozwiązaniami. Działał również na rzecz wypracowania
efektywnych rozwiązań przewidzianych w ustawie, projektując system automatycznego zgłaszania do SENT przewozu paliwa z terminali
i testując jego kolejne modyﬁkacje.

Zarządzanie działalnością w obszarze poszukiwania,
rozpoznawania i wydobycia złóż węglowodorów
Zarządzanie tym obszarem w Koncernie oparte jest o opracowany i wdrożony przez spółkę ORLEN Upstream odpowiedni zintegrowany system
zarządzania. Niezależnie, kluczowe znaczenie regulacyjne dla tego segmentu działalności Grupy ORLEN w Polsce ma ustawa – Prawo
geologiczne i górnicze. W 2018 roku przeprowadzono jej nowelizację polegającą na wprowadzeniu drugiej (obok przetargu) procedury
udzielania koncesji węglowodorowych, tzw. procedurę „open door”, która daje możliwość przeprowadzenia postępowania przetargowego na
wniosek przedsiębiorcy. Doprecyzowano również zasady korzystania z tzw. prawa pierwszeństwa. Nowe brzmienie przepisu zakłada, iż
przedsiębiorca jest uprawniony do wnioskowania w określonym ustawą terminie o ustanowienie na jego rzecz użytkowania górniczego z
pierwszeństwem przed innymi. Ponadto, zmieniono konstrukcję umów o współpracy dotyczących wspólnych operacji górniczych, które już
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stosowane są powszechnie w innych państwach. Usunięto przepis, który nakazuje, aby udział operatora w kosztach i zyskach, które wynikają ze
współpracy przedsiębiorstw przekraczał 50%. Przepis ten daje większą swobodę zawierania przedmiotowych umów, a jednocześnie nie zagraża
prawidłowej ich realizacji, ponieważ operator nadal pozostanie odpowiedzialny za realizację obowiązków koncesyjnych i ustawowych.

Należy ponadto zauważyć, że podjęcie i prowadzenie działalności w zakresie geologii i górnictwa wymaga spełnienia określonych warunków
również poza prawem geologicznym i górniczym. W szczególności dotyczy to systemu oddziaływania na środowisko tego typu przedsięwzięć,
planowania i zagospodarowania przestrzennego, postępowania z odpadami, gospodarki wodnej czy też obciążeń podatkowych.

152

ORGANIZACJE I STOW ARZYSZENIA

Wskaźniki GRI na tej stronie:

102-13

Kapitały:

Przedstawiciele Grupy ORLEN uczestniczą w pracach organizacji i stowarzyszeń o różnym charakterze.
Członkostwo w nich traktowane jest jako ważny element funkcjonowania na polskiej oraz europejskiej
scenie gospodarczej i społecznej.
GRI:

102-13

Główne korzyści wynikające z członkostwa to przede wszystkim możliwość pozyskania wiedzy, bieżący dostęp do informacji na temat
projektów aktów normatywnych dotyczących sektora paliwowo-energetycznego na rynku polskim i europejskim, dostęp do wyników badań i
rozwiązań technicznych, ale także możliwość dzielenia się wiedzą i pozyskiwania nowych doświadczeń. Aktywność w tych organizacjach to
także sposób na budowanie trwałych relacji z otoczeniem, szczególnie dzięki członkostwu w organizacjach pracodawców czy promujących ideę
odpowiedzialnego biznesu.

Organizacjami i stowarzyszeniami o charakterze strategicznym są dla Grupy ORLEN podmioty, które zrzeszają i reprezentują całą branżę
raﬁneryjną, petrochemiczną czy energetyczną na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim. Organizacje te reprezentują branżę wobec
organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych. Jedną z kluczowych organizacji w Polsce jest Polska Izba Przemysłu
Chemicznego (PIPC), której spółki PKN ORLEN, ANWIL i ORLEN Eko są aktywnymi członkami. Przedstawiciele podmiotów Grupy ORLEN
zasiadają w komisjach PIPC, między innymi w: Komisji ds. Międzynarodowej Polityki Handlowej, Komisji ds. Transportu i Dystrybucji, Komisji ds.
Podatków, Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju, Komisji ds. Techniki, Komisji ds. Materiałów Polimerowych, Komisji ds. Innowacji, Komisji ds.
Energetyki i Klimatu, Komisji ds. Ekologii, Komisji ds. BHP i Komisji ds. PPOŻ. PKN ORLEN jest także członkiem ważnych dla branży organizacji
europejskich, między innymi European Petroleum Reﬁners Association, w której spółka jest jedną z siedmiu największych ﬁrm będących
członkami tej organizacji. Z tego tytułu PKN ORLEN przysługuje stałe miejsce w zarządzie.

Organizacje i stowarzyszenia – członkostwo PKN ORLEN w 2019
roku
Organizacje polskie
Federacja Przedsiębiorców Polskich
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Komisja Compliance przy Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.
PIPC/Chemeko – Program Odpowiedzialność i Troska
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
Polska Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych
Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Poland)
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Narodowy Komitet Światowej Rady Naftowej
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Polskie Forum ISO 9000
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
Stowarzyszenie Płockich Naftowców
Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC Polska
Towarzystwo Obrotu Energią
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Organizacje międzynarodowe
European Energy Forum
European Petroleum Reﬁners Association
Institute of Professional Representatives before the European Patent Ofﬁce
International Air Transport Association
Joint Inspection Group
Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów
NACS The Association for Convenience & Fuel Retailing
Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej
TechBrainers R&D Club
The Conference Board
The European Petrochemical Association

W ybrane organizacje i stowarzyszenia, których członkami w
2019 roku były pozostałe spółki Grupy ORLEN
Organizacje polskie
Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
Fundacja Polska Sól
Polski Kongres Drogowy
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
Krajowa Izba Biopaliw
Izba Gospodarcza Gazownictwa

Organizacje międzynarodowe
Association European Candle Makers
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Czeskie Stowarzyszenie Przemysłu Naftowego i Handlu
European Wax Federation
Euro Chlor
Izba Handlowa Republiki Czeskiej
International Fertilizer Association
Konfederacja Przemysłu i Transportu Republiki Czeskiej
Lithuanian Business Confederation
Lithuanian Customs Brokerage Association
Polish and Lithuania Chamber of Commerce
Solution Mining Research Institute
Stowarzyszenie Dużych Odbiorców Energii
The Lithuanian Confederation of Industrialists
Związek Przemysłu Chemicznego Republiki Czeskiej
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ZASADY
ZARZĄDZANIA
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LIST PRZEW ODNICZĄCEGO RADY
NADZORCZEJ

Szanowni Państwo,

w minionym roku PKN ORLEN konsekwentnie realizując przyjętą strategię, budował swoją
wartość i przewagi konkurencyjne. Koncern rozwijał i zwiększał produkcję petrochemiczną,
prowadził dalszą integrację aktywów raﬁneryjnych, angażował się także w energetykę
niskoemisyjną. Duży nacisk postawił również na rozwój segmentu detalicznego oraz
kontynuowano projekty z obszaru poszukiwań i wydobycia. Co istotne, zwiększyło się tempo
prac badawczo-rozwojowych i wdrażanie innowacji wspierających wszystkie obszary
działalności. Realizując te ambitne zadania PKN ORLEN zachował wszystkie wskaźniki
ﬁnansowe na bezpiecznym poziomie.

Bardzo dobrą kondycję ﬁnansową Koncernu potwierdzają wyniki osiągnięte w 2019 roku.
EBITDA LIFO wyniosła 9,4 mld zł i była o 1,1 mld zł wyższa niż rok wcześniej. Wyniki zostały
wypracowane przy rekordowym przerobie ropy wynoszącym 33,9 mln ton oraz rekordowej
sprzedaży na poziomie 43,3 mln ton. Najwyższy w historii Koncernu rezultat EBITDA LIFO, na
poziomie ponad 3 mld zł, osiągnął segment detaliczny, a także obszar energetyki, który w
minionym roku dostarczył do wyniku 1,6 mld zł. Zysk netto Koncernu wyniósł 4 ,5 mld zł,
natomiast zadłużenie netto spadło o 3,2 mld zł, do poziomu 2,4 mld zł na koniec roku.
Dźwignia ﬁnansowa utrzymywała się zaś na bezpiecznym poziomie 6,3%. Stabilna, dobra
kondycja ﬁnansowa PKN ORLEN umożliwiła nie tylko realizację wielu ważnych projektów,
ale wpłynęła też na zwiększenie bazy akcjonariuszy indywidualnych i rozwój programu
ORLEN W PORTFELU.
Ważne decyzje biznesowe i inwestycje, podejmowane w ubiegłym roku, gwarantują PKN ORLEN dynamiczny rozwój w perspektywie kolejnych
dekad. Nadrzędnym celem jest budowa silnego multienergetycznego koncernu o ugruntowanej międzynarodowej pozycji, odpornego na
zmienne czynniki makroekonomiczne. Będzie to korzystne dla Akcjonariuszy i Klientów PKN ORLEN, a także istotnie wzmocni polską
gospodarkę. Dlatego tak ważne było rozpoczęcie procesu przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS oraz ogłoszenie wezwania na 100% akcji Grupy
ENERGA – tę transakcję z powodzeniem zakończono w kwietniu 2020 roku.

Równie istotne było zainicjowanie kluczowych dla rozwoju Koncernu inwestycji w strategicznych obszarach, m.in. petrochemii, raﬁnerii i
energetyce, w tym niskoemisyjnej. W perspektywie najbliższych lat PKN ORLEN chce stać się znaczącym producentem czystej energii
elektrycznej, na którą zapotrzebowanie stale rośnie. W tym celu w minionym roku realizowano projekt budowy morskich farm wiatrowych o
maksymalnej mocy do 1,2 GWe, a także farmy fotowoltaicznej we Włocławku.

Koncern wszedł również w kolejny etap realizacji strategicznego Programu Rozwoju Petrochemii, który zwiększy moce produkcyjne o co
najmniej 30 procent. Przy obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych spodziewany wzrost EBITDA po realizacji inwestycji wyniesie 1,5
mld zł rocznie.
Mając świadomość, że w przyszłości wodór będzie bardzo istotnym paliwem wykorzystywanym w transporcie, PKN ORLEN intensyﬁkuje prace
w tym obszarze, umacniając swoją pozycję lidera na wymagającym rynku paliw alternatywnych. W drugiej połowie 2019 roku Koncern podpisał
list intencyjny z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią o współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego napędzanego
wodorem. Z kolei z Pesa Bydgoszcz zawarte zostało porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu towarowego. W
tym roku PKN ORLEN kontynuuje te działania, czego przykładem jest podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Gminą Miasto Płock, a także
z Krakowskim Holdingiem Komunalnym i Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie. W tych miastach Koncern będzie
rozwijać zeroemisyjny transport publiczny oparty o napędy wodorowe. Natomiast we Włocławku planowana jest budowa hubu wodorowego.
W kolejnym kroku taka inwestycja będzie prowadzona również w Płocku. Instalacja doczyszczania wodoru powstaje też w należącej do Grupy
ORLEN bioraﬁnerii w Trzebini.
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W 2019 roku działania PKN ORLEN koncentrowały się również na dywersyﬁkacji dostaw ropy naftowej, co istotnie wpłynęło na wzrost
bezpieczeństwa energetycznego Polski. Poszerzenie kierunków dostaw do płockiej raﬁnerii było efektem współpracy biznesowej z
producentami spoza Europy, w tym z Afryki, czy Zatoki Perskiej.

Jednym z priorytetów było również wzmacnianie spółek z Grupy ORLEN. Koncern przekształca ORLEN Południe w nowoczesną bioraﬁnerię. W
zakładzie w Trzebini w ubiegłym roku rozpoczęła się budowa pierwszej w Polsce instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego.
Spółka podpisała też umowę na zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w zakładzie w Jedliczu. Z
kolei spółka ANWIL w 2019 roku rozpoczęła budowę dwóch z trzech instalacji do produkcji nawozów azotowych.

Koncern podejmował też działania, które jeszcze bardziej wzmacniają pozycję i rozpoznawalność marki ORLEN za granicą. W tym celu
realizowana była strategia cobrandingu, czyli ujednolicenia wizerunku sieci zagranicznych stacji poprzez dodanie do lokalnych brandów star w
Niemczech i Benzina w Czechach oraz na Słowacji logotypu Grupy ORLEN. Ponadto pod Berlinem rozpoczęto budowę testowej stacji wyłącznie
pod marką ORLEN, która została otwarta w 2020 roku. Wsparciem dla procesu cobrandingu było zaangażowanie Koncernu w Formułę 1 i
współpraca z Robertem Kubicą. Jego udział w kampanii promocyjnej PKN ORLEN przyczynił się do osiągnięcia w 2019 roku rekordowego
wyniku segmentu detalicznego.

W tym roku PKN ORLEN kontynuuje ważne inwestycje rozwojowe, kluczowe dla przyszłości Koncernu. Jestem przekonany, że najbliższe
miesiące przyniosą kolejne projekty, które przełożą się na jeszcze lepsze wyniki Grupy ORLEN i pozytywne efekty dla Akcjonariuszy.
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STRUKTURA GRUPY ORLEN

Wskaźniki GRI na tej stronie:

102-3, 102-4 , 102-6, 102-5, 102-45

W skład Grupy ORLEN na dzień 31 grudnia 2019 roku wchodziło 68 spółek, w tym 58 spółek zależnych.
GRI:

102-3, 102-4, 102-6

Grupa ORLEN obejmuje PKN ORLEN jako Jednostkę Dominującą z siedzibą w Płocku oraz jednostki zlokalizowane na terenie Polski, Niemiec,
Czech, Litwy, Malty, Szwecji, Holandii, Słowacji, Węgier, Estonii i Łotwy oraz USA i Kanady.
GRI:

102-5

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Skarb Państwa był właścicielem 27,52% akcji Jednostki Dominującej – PKN ORLEN. Struktura akcjonariatu PKN
ORLEN została przedstawiona w sekcji Akcjonariat i Akcje.

Spółki Grupy ORLEN prowadzą działalność:

Dla celów zarządczych działalność Grupy ORLEN została podzielona na 3 segmenty operacyjne: Downstream, Detal, Wydobycie oraz
Funkcje Korporacyjne.
Szerszy opis działalności powyższych segmentów operacyjnych został przedstawiony w sekcji „Grupa ORLEN w 2019 roku”, a ich wyniki
ﬁnansowe w sekcji „Wyniki Finansowe”.
Szczegółowe informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Jednostki Dominującej z podmiotami Grupy ORLEN oraz metody
konsolidacji zostały przedstawione w sekcji „Wyniki Finansowe”.
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GRI:

102-45

Alokacja Jednostki Dominującej i Spółek Grupy ORLEN do segmentów operacyjnych i funkcji korporacyjnych na dzień 31 grudnia 2019
roku
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Segment Downstream
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Segment Detal
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Segment W ydobycie
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Funkcje Korporacyjne

Polityka Jednostki Dominującej wobec spółek Grupy ORLEN koncentruje się na umacnianiu pozycji spółek z obszaru działalności podstawowej,
rozwoju energetyki i segmentu Wydobycie, a także na usprawnianiu zarządzania, konsolidacji posiadanych aktywów i dezinwestycji aktywów
niezwiązanych z działalnością podstawową.
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Celem podejmowanych działań jest wzrost wartości rynkowej Grupy ORLEN, umocnienie pozycji na rynkach macierzystych oraz ekspansja
produktowa i geograﬁczna. Główne inwestycje rozwojowe mają na celu dalsze poszerzenie koszyka produktów, zwiększenie stopnia konwersji,
budowę nowych mocy energetycznych oraz kontynuację projektów związanych z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów. Dla
zapewnienia sprawnego zarządzania wdrożone zostały zasady zarządzania holdingowego, tj. rozwiązania zmierzające do realizacji wspólnych
celów spółek tworzących Grupę ORLEN, które są deﬁniowane przez Jednostkę Dominującą.

Podstawę tego rozwiązania stanowi Konstytucja Grupy Kapitałowej ORLEN oparta na trzech kluczowych regulacjach: Umowie o Współpracy,
Regulaminie Grupy, postanowieniach Statutów/Umów spółek Grupy ORLEN.

Konstytucja zapewnia jednolite zasady przekazywania informacji, standardy organizacyjne oraz skuteczny monitoring kluczowych decyzji
biznesowych. Określa również podstawy prawne tworzenia spójnej strategii Grupy ORLEN. Skuteczny nadzór korporacyjny PKN ORLEN opiera
się na nadzorze formalno-prawnym oraz nadzorze nad działalnością operacyjną i ﬁnansową spółek.

Zmiany w zasadach organizacji i zarządzania
Do najważniejszych zmian w strukturze organizacyjnej i zasadach zarządzania PKN ORLEN w trakcie 2019 roku należą głównie:

włączenie do obszaru Zarządzania Finansami obszaru Planowania i Sprawozdawczości,
włączenie do obszaru Strategii Biura Relacji Inwestorskich,
przypisanie Dyrektorowi Biura Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością oraz Dyrektorom bezpośrednio podległych
Członkom Zarządu odpowiedzialności za zapewnienie zgodności nadzorowanego obszaru z przepisami prawa, regulacjami
wewnętrznymi, przyjętymi standardami postępowania oraz normami etycznymi obowiązującymi w Grupie,
przypisanie Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Realizacji Inwestycji Majątkowych odpowiedzialności za realizację projektów inwestycyjnych
w zakresie nieruchomości (za wyjątkiem projektów API) w celu podniesienia ich wartości i zwiększenia kapitału spółki,
przejęcie nadzoru nad obszarami pionu ﬁnansowego przez Pana Armena Artwicha Członka Zarządu ds. Korporacyjnych związane z
odwołaniem Pana Wiesława Protasewicza ze składu Zarządu PKN ORLEN,
przeniesienie Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z pionu Członka Zarządu ds. Rozwoju do pionu Członka Zarządu ds. Operacyjnych,
przeniesienie Biura Nadzoru nad Bezpieczeństwem Infrastruktury i Informacji do pionu sprzedaży detalicznej.

Podział odpowiedzialności Członków Zarządu PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2019 roku

*Bezpośredni nadzór nad kontrolą ﬁnansową sprawuje Prezes Zarządu Dyrektor Generalny na podstawie Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia
wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu oraz zastępstwa Członków Zarządu

Zmiany personalne w składach Zarządu i Rady Nadzorczej w trakcie 2019 roku oraz do dnia publikacji niniejszego raportu zostały opisane w
sekcji „Ład korporacyjny”. W pozostałych spółkach Grupy ORLEN w trakcie 2019 roku nie wystąpiły istotne zmiany w organizacji i zasadach
zarządzania. Aktualne struktury organizacyjne spółek Grupy ORLEN oraz ich władze statutowe są zamieszczone w witrynie internetowej.
Zmiany w powiązaniach kapitałowych w 2019 roku zostały opisane w sekcji „Wyniki Finansowe”.
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ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Wskaźniki GRI na tej stronie:

103-1, 103-2, 103-3, 102-43

Kapitały:

W 2019 roku PKN ORLEN stosował wszystkie zasady zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych 2016”, obowiązującego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
GRI:

103-1, 103-2, 103-3

PKN ORLEN jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („Giełda”, „GPW”) zobowiązany jest do stosowania zasad
ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” („DPSN”) uchwalonych przez Radę Giełdy
(uchwała nr 26/1413/2015 Rady GPW z dnia 13 października 2015 roku), obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku. Dokument DPSN znajduje się na
stronie internetowej Giełdy, a także na korporacyjnej stronie internetowej PKN ORLEN, w sekcji przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki. Zgodnie
z wytycznymi Giełdy, zastosowanie się do poszczególnych rekomendacji wynikających z dokumentu DPSN jest omówione w odpowiednich
częściach niniejszej sekcji Raportu Zintegrowanego.

GRI:

102-43

Komunikacja z rynkiem kapitałowym
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PKN ORLEN stara się zapewnić łatwy i równy dostęp do publikowanych informacji wykorzystując między innymi następujące narzędzia
komunikacji:

Serwis relacji inwestorskich na korporacyjnej stronie

Indywidualne i grupowe zamknięte spotkania z inwestorami i

internetowej, który zawiera dane ﬁnansowe i operacyjne z

analitykami zarówno w kraju, jak i zagranicą, także w formie

działalności PKN ORLEN, a także informacje o otoczeniu

telekonferencji.

makroekonomicznym Spółki.

Otwarte dla wszystkich konferencje medialne transmitowane

Strona internetowa dotycząca programu ORLEN w Portfelu

na żywo przez internet wraz z tłumaczeniem symultanicznym

zawierająca szczegółowe informacje o programie

na język angielski. Konferencje odbywają się w trakcie

lojalnościowym dla akcjonariuszy oraz szeroką bazę wiedzy o

ważnych dla Spółki wydarzeń, takich jak publikacja wyników

rynku kapitałowym i inwestowaniu.

ﬁnansowych, strategii itp.

Blog ekspercki Głównego Ekonomisty PKN ORLEN –

Cykle spotkań z inwestorami w kraju i za granicą (roadshows).

zawierający komentarze na temat bieżącej sytuacji rynkowej,
a także specjalistyczne publikacje oraz relacje z konferencji
branżowych.
Media społecznościowe:
Twitter korporacyjny,
Twitter Prezesa Zarządu,
Twitter Rzecznika Prasowego,

Spotkania uczestników rynku z kluczowymi menedżerami
Spółki w siedzibie i obiektach gdzie prowadzona jest
działalność operacyjna Spółki, tzw. site visits.
Dni Inwestora i Analityka w PKN ORLEN, organizowane co
pewien czas – warsztaty tematyczne dotyczące różnych
dziedzin działalności Spółki, prowadzone przez przedstawicieli
Zarządu, dyrektorów wykonawczych i pozostałych, wybranych
menedżerów.
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Facebook korporacyjny,
Facebook Prezesa Zarządu,
LinkedIn,
YouTube,
Instagram.

PKN ORLEN chętnie i otwarcie udziela wszelkich wyjaśnień swoim akcjonariuszom, inwestorom, analitykom i pozostałym uczestnikom rynku
kapitałowego, w trakcie wymienionych wyżej spotkań grupowych, indywidualnych, telekonferencji, „roadshow” czy „site visits”. Na spotkania te
przygotowywane są specjalnie materiały prezentacyjne, przybliżające obszerny i skomplikowany sektor przemysłu raﬁneryjnego i
petrochemicznego, w którym działa Spółka.

Ponadto PKN ORLEN dokłada najwyższych starań, by jak najszybciej dostarczyć inwestorom i analitykom informacji ﬁnansowych na temat jej
działalności. PKN ORLEN należy do spółek, które jako pierwsze po zamknięciu okresów sprawozdawczych publikują swoje wyniki ﬁnansowe – w
2019 roku dokonał tego już w około 23 dni od zamknięcia okresów rozliczeniowych.

PKN ORLEN jest także spółką dywidendową. W 2019 roku po raz siódmy z
rzędu podzielił swój zysk pomiędzy akcjonariuszy wypłacając najwyższą w
historii dywidendę na poziomie 3,50 PLN na jedną akcję.
Spółka rozwija także, rozpoczęty w 2018 roku, program skierowany do inwestorów indywidualnych „ORLEN W PORTFELU”, a w nim Akademię
Inwestowania. W 2019 roku do programu dołączyły trzy domy maklerskie, dzięki czemu jest on obsługiwany już przez pięć profesjonalnych
instytucji. Na koniec roku odnotowano ponad 3000 inwestorów zarejestrowanych w programie. Opublikowano część edukacyjną programu,
przeprowadzono pierwszą edycję egzaminów Akademii Inwestowania, a także rozpoczęto kolejny moduł edukacyjny – Praktycznie o
inwestowaniu. Z materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie skorzystało ponad 60 tys. osób.

Reakcje Spółki na pojawiające się publicznie opinie i informacje
szkodzące jej wizerunkowi
PKN ORLEN aktywnie przeciwdziała nieprawdziwym publikacjom i komentarzom, które mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek Spółki. W
ramach wewnętrznej regulacji w całej Grupie ORLEN uporządkowane zostały zasady komunikacji zewnętrznej, obejmujące zarówno kontakt z
przedstawicielami mediów, udział przedstawicieli Spółki w debatach, konferencjach, panelach dyskusyjnych, jak i działania w mediach
społecznościowych. Zarządzenie to zobowiązuje do wieloetapowej, ale też bardzo intuicyjnej i spójnej, weryﬁkacji informacji na temat
przedstawicieli Spółki lub samej Spółki, zanim zostaną one upublicznione. W przypadku działań komunikacyjnych dotyczących wizerunku
Spółki duży nacisk położony jest na szybkość reakcji na potencjalnie negatywne publikacje. Zasady dotyczące takiej reakcji są ściśle określone w
ramach zarządzenia, co gwarantuje wysoką skuteczność podejmowanych przez Spółkę działań w tym obszarze.

Koordynacją wyżej wymienionych działań zajmuje się Dyrektor Wykonawczy ds. Komunikacji Korporacyjnej.

Działalność PKN ORLEN w obszarze odpowiedzialnego biznesu
Priorytetem PKN ORLEN w każdej dziedzinie działalności jest zrównoważony rozwój, który rozumiemy jako troskę o przyszłe pokolenia. To
oznacza, że w budowaniu pozycji Grupy Kapitałowej ORLEN cele społeczne są dla nas tak samo ważne jak cele biznesowe. Szanujemy
człowieka i jego prawa. Korzystamy z zasobów naturalnych tak, by nie naruszać równowagi w środowisku. Czujemy się odpowiedzialni za
innych członków społeczności, w której działamy, dlatego prowadzimy z nimi dialog i wspieramy ich na różnych polach aktywności. Tak szerokie
podejście do odpowiedzialności wymaga realizacji działań z zakresu CSR we wszystkich obszarach ﬁrmy. Działania te wiążą się m.in. z
edukowaniem oraz inspirowaniem interesariuszy do społecznej odpowiedzialności, dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, troską
o ich rozwój, optymalizacją wpływu na środowisko, pielęgnowaniem wartości etycznych, przeciwdziałaniem korupcji, poszanowaniem praw
człowieka, troską o dobro klienta oraz otwartością na jego potrzeby, budowaniem relacji partnerskich z kontrahentami. Szczególną uwagą
otaczany jest Płock i region płocki. Koncern realizuje tu szereg projektów społecznych, edukacyjnych, środowiskowych i innych. Wśród nich
warto wymienić innowacyjne narzędzie, jakim jest system OrlenInfo służący do kontaktów z lokalną społecznością. Dzięki niemu Spółka może
szybko informować o wszelkich zdarzeniach do których doszło na terenie Zakładu Produkcyjnego, jak również o przedsięwzięciach
inicjowanych na rzecz mieszkańców Płocka.

Kierunki działań z zakresu społecznej odpowiedzialności wyznacza strategia CSR spójna ze strategią biznesową ORLEN. Od 2019 roku wdrażana
jest „Strategia CSR Grupy ORLEN do 2022 roku”, w której wyznaczono obszary odpowiedzialności: Społeczeństwo, Środowisko, Pracownicy,
Klienci, Partnerzy biznesowi. Celami nowej strategii są: budowanie wizerunku PKN ORLEN jako lidera w zakresie CSR i zrównoważonego
rozwoju, dążenie do osiągnięcia spójności celów biznesowych i społecznych, osiągnięcie synergii działań społecznych w Grupie ORLEN,
zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz wsparcie realizacji Programu Dostępność Plus. Ponadto w 2019 roku
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określono trzy priorytety dla działań społecznych: ochrona środowiska (np. projekty edukacyjne), promocja bezpieczeństwa (np. program
„ORLEN dla Strażaków”), ochrona i promocja zdrowia (np. akcja „Miasteczko Zdrowia”). W osiąganiu celów społecznych kluczową rolę odgrywa
Fundacja ORLEN, która w 2001 roku została powołana do pełnienia społecznej misji Fundatora, którym jest PKN ORLEN. Dla osiągnięcia
większej spójności komunikacyjnej oraz wizerunkowej w 2019 roku zmieniono jej nazwę na Fundację ORLEN (wcześniej: Fundacja „ORLEN –
DAR SERCA”).

Koncern w działalności sponsoringowej skupia się na kilku wybranych obszarach tematycznych, którymi są: wsparcie sportu zawodowego i
amatorskiego, kultura i sztuka, promocja polskiej gospodarki, popularyzacja Polski na arenie międzynarodowej, promocja edukacji i wiedzy,
projekty społeczne, działania z obszaru historii, pamięci i tradycji narodowej. PKN ORLEN angażuje się w życie środowisk lokalnych, zwłaszcza w
Płocku. Ważną grupą działań są wydarzenia w ramach sponsoringu społecznego. Ich celem jest poprawa jakości życia mieszkańców ze
szczególnym uwzględnieniem małych społeczności lokalnych oraz budowanie dobrych relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy. Łączna
liczba działań w tym obszarze wyniosła 277 projektów.

PKN ORLEN informuje o swoich działaniach społecznych m.in. na korporacyjnej stronie internetowej w zakładce „Odpowiedzialny biznes” oraz
w corocznym raporcie zintegrowanym on-line. Dostępne są m.in. „Zasady realizacji działalności sponsoringowej” oraz „Polityka dobroczynności
PKN ORLEN S.A.”.
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SYSTEM KONTROLI, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I
ZAPEW NIENIA ZGODNOŚCI (COMPLIANCE)

Kapitały:

System kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań ﬁnansowych realizowany jest przez:

weryﬁkację stosowania jednolitej polityki rachunkowości

weryﬁkację zgodności sprawozdań ﬁnansowych spółek Grupy

przez spółki Grupy ORLEN w zakresie ujęcia, wyceny i

ORLEN z danymi wprowadzanymi do zintegrowanego

ujawnień zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

systemu informatycznego służącego do przygotowania

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez

skonsolidowanego sprawozdania ﬁnansowego Grupy ORLEN,

Unię Europejską,

przegląd przez niezależnego audytora publikowanych

stosowanie procedur ewidencji zdarzeń gospodarczych w

sprawozdań ﬁnansowych za I kwartał, półrocze i III kwartał

systemie ﬁnansowo-księgowym oraz kontrolę ich

oraz badanie rocznych sprawozdań ﬁnansowych PKN ORLEN i

przestrzegania,

Grupy ORLEN,

stosowanie wewnętrznych mechanizmów kontrolnych, w tym:

procedury autoryzacji, zatwierdzania i opiniowania

rozdział obowiązków, kilkustopniowa autoryzacja danych,

sprawozdań ﬁnansowych przed publikacją,

weryﬁkacja poprawności otrzymanych danych, niezależne
sprawdzenia,

dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny systemów
zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej.

stosowanie jednolitych wzorców jednostkowych i
skonsolidowanych sprawozdań ﬁnansowych oraz okresową
weryﬁkację prawidłowości ich zastosowania w spółkach Grupy
ORLEN,

Ewidencja zdarzeń gospodarczych w PKN ORLEN prowadzona jest w zintegrowanym systemie ﬁnansowo – księgowym. Bezpieczeństwo i
dostępność informacji zawartych w systemie ﬁnansowo-księgowym kontrolowane są na wszystkich poziomach bazy danych, aplikacji i
prezentacji oraz systemu operacyjnego. Integracja systemu zapewniona jest przez systemy kontroli wprowadzanych danych (walidacje,
autoryzacje, listy wartości) oraz dzienniki zmian. PKN ORLEN na bieżąco dostosowuje system informatyczny do zmieniających się zasad
rachunkowości lub innych norm prawnych. Rozwiązania PKN ORLEN są implementowane w systemach jednostek Grupy ORLEN.

W celu zapewnienia jednolitości zasad rachunkowości spółki Grupy ORLEN stosują, na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania
ﬁnansowego, przyjętą przez PKN ORLEN i zatwierdzoną przez spółki Grupy ORLEN, politykę rachunkowości.

W celu zapewnienia zgodności polityki rachunkowości z nowelizowanymi przepisami jest ona okresowo aktualizowana. Skonsolidowane
sprawozdania ﬁnansowe są przygotowywane na podstawie zintegrowanego systemu informatycznego, w którym przeprowadzany jest proces
konsolidacji wprowadzanych danych do pakietów sprawozdawczych przez spółki Grupy ORLEN. System jest rozwiązaniem utworzonym dla
celów zarządzania ﬁnansowego oraz raportowania. Narzędzie to umożliwia ujednolicenie informacji ﬁnansowych. W jednym miejscu zbierane
są informacje wynikowe, budżetowe, prognozowane oraz statystyczne, co zapewnia bezpośrednią kontrolę i zgodność wprowadzanych danych.

Dane poddawane są analizie pod względem spójności, kompletności i
ciągłości, czemu służą zaimplementowane w systemie kontrolki
sprawdzające zgodność danych wprowadzanych przez spółki.
W celu bieżącego ograniczania ryzyk związanych z procesem sporządzania sprawozdań ﬁnansowych poddawane są one weryﬁkacji przez
audytora co kwartał, a zatem częściej niż wynika to z obowiązujących przepisów. W przypadku sprawozdania za I kwartał, półrocze i III kwartał
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audytor dokonuje przeglądu, natomiast w przypadku sprawozdania rocznego jest ono poddawane badaniu.

Zgodnie z obowiązującą w PKN ORLEN procedurą (spełniającą obowiązujące kryteria), wyboru ﬁrmy audytorskiej do badania sprawozdań
ﬁnansowych dokonuje Rada Nadzorcza, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu oraz sprawozdania z postępowania ofertowego
przeprowadzonego przez Komitet Audytu. Właściwym do badania sprawozdań ﬁnansowych PKN ORLEN za lata 2019-2021 jest Deloitte Audyt
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. W ramach prac audytowych biegły rewident dokonuje niezależnej oceny
rzetelności i prawidłowości jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań ﬁnansowych oraz potwierdzenia skuteczności systemu kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Wyniki przeglądów i badań są przedstawiane przez audytora Zarządowi i Komitetowi Audytu Rady
Nadzorczej.

Komitet Audytu, powołany w ramach uprawnień Rady Nadzorczej, zgodnie z kompetencjami określonymi w Ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o
biegłych rewidentach, ﬁrmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pełni funkcję organu nadzorczego i zajmuje się w szczególności:

monitorowaniem procesu sporządzania sprawozdań ﬁnansowych Grupy ORLEN pod kątem zgodności z Polityką Rachunkowości przyjętą
w Grupie ORLEN oraz wymogami prawa,
monitorowaniem niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań ﬁnansowych,
monitorowaniem skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem.

W Spółce stosowane są procedury autoryzacji, zgodnie z którymi raporty okresowe przekazywane są Zarządowi Spółki, a następnie Komitetowi
Audytu Rady Nadzorczej do zaopiniowania. Po uzyskaniu opinii Komitetu Audytu oraz po zakończeniu weryﬁkacji przez audytora sprawozdania
ﬁnansowe są zatwierdzane przez Zarząd Spółki kwaliﬁkowanym podpisem elektronicznym do publikacji, a następnie przekazywane przez
Biuro Relacji Inwestorskich do publicznej wiadomości.

W przypadku rocznych sprawozdań ﬁnansowych ostateczny etap oceny i kontroli procesu sprawozdawczości ﬁnansowej dokonywany jest
przez Radę Nadzorczą jako niezależny organ, zapewniający prawidłowość i rzetelność prezentowanych informacji w sprawozdaniach
ﬁnansowych PKN ORLEN i Grupy ORLEN.

W pionie członka Zarządu ds. Korporacyjnych funkcjonuje Biuro Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością, którego
odpowiedzialność obejmuje w szczególności realizację procesów kontroli ﬁnansowej, zarządzania ryzykiem i zgodnością. Realizację zadań w
zakresie kontroli ﬁnansowej nadzoruje Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny. W ramach Biura wyodrębniono:

Dział Kontroli Finansowej, którego celem jest ujawnianie nieprawidłowości oraz nadużyć o charakterze gospodarczym, badanie zgodności
postępowania pracowników komórek organizacyjnych PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN z obowiązującym porządkiem prawnym,
wewnętrznymi aktami organizacyjnymi i ustalonymi normami oraz zasadami wiedzy fachowej, szacowanie skutków ewentualnych
nadużyć i nieprawidłowości oraz określenia sposobów ich usunięcia, ze wskazaniem osób za nie odpowiedzialnych, a także ocena
wewnętrznych aktów organizacyjnych. Badana sfera działalności oceniana jest przede wszystkim z punktu widzenia kryteriów legalności,
celowości, gospodarności, rzetelności, sprawności organizacyjnej i prawidłowości działania. Przy ocenie brany jest pod uwagę interes PKN
ORLEN oraz spółek GK ORLEN. Pracownicy Działu realizują czynności kontrolne w oparciu o roczny plan kontroli (tzw. kontrole ﬁnansowe
planowe) oraz przeprowadzają kontrole ﬁnansowe doraźne i rozpoznawcze. W raportach pokontrolnych z kontroli planowych i doraźnych
wydawane są polecenia/zalecenia pokontrolne, których celem jest redukcja stwierdzonych nieprawidłowości oraz nadużyć, natomiast z
kontroli ﬁnansowych rozpoznawczych sporządzane są rekomendacje – propozycje podjęcia określonych działań wynikających z ustaleń w
zakresie niezbędnym do stwierdzenia nieprawidłowości. Dwa razy w roku Biuro Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością
przygotowuje dla Zarządu Spółki sprawozdania z przeprowadzonych kontroli ﬁnansowych oraz monitoringu stopnia wdrożenia
poleceń/zaleceń pokontrolnych,
Dział Systemów Zarządzania i Ryzyka Korporacyjnego, w którym funkcjonuje Zespół Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zespół
Systemów Zarządzania. Pracownicy Zespołu Ryzyka Korporacyjnego w oparciu o obowiązującą Politykę i Procedurę koordynują proces
zarządzania ryzykiem korporacyjnym zapewniając narzędzia i wsparcie metodologiczne dla uczestników procesu samooceny ryzyk i
testowania mechanizmów kontrolnych w PKN ORLEN oraz spółkach GK ORLEN. W ramach wykonywanych zadań wspierają obszary
biznesowe w zarządzaniu ryzykiem podczas realizacji celów projektowych poprzez prowadzenie cyklicznych szkoleń z identyﬁkacji,
deﬁniowania i oceny ryzyk oraz warsztatów i konsultacji dla kierowników projektu i osób zaangażowanych w działania projektowe, co
wpływa na minimalizację nakładów pracy i optymalizację wartości projektu. W ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym są
systematycznie deﬁniowane i wyceniane ryzyka związane z realizacją celów strategicznych. Cyklicznie Zespół Zarządzania Ryzykiem
Korporacyjnym przygotowuje raporty na temat zarządzania ryzykiem w PKN ORLEN i spółkach Grupy ORLEN, które następnie są
prezentowane zarządom spółek Grupy Kapitałowej ORLEN. Pracownicy Zespołu Systemów Zarządzania zabezpieczają utrzymywanie i
doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania – zgodność z ISO 9001, AQAP 2110, ISO 14001, PN-N-18001, ISO/IEC 27001, ZKP, ISCC,
KZR INiG, ISO 50001 i HACCP. Działaniami systemowymi objęty jest nadzór nad dokumentacją (udokumentowaną informacją), nadzór nad
wyposażeniem, nadzór nad wyrobem (wyjściami z procesów), rozwijane jest podejście procesowe oparte na analizie ryzyk i szans. W
ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania prowadzone są i raportowane Zarządowi PKN ORLEN Przeglądy Zarządzania
uwzględniające m.in. ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi mającymi zastosowanie. Funkcjonuje system audytowania
wewnętrznego w ramach którego weryﬁkowana jest prawidłowość działania komórek organizacyjnych Koncernu, dostawców,
kontraktorów itp.
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Dział Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym, który odpowiada za monitorowanie regulacji prawnych mogących mieć wpływ na Grupę
ORLEN oraz podejmowanie zgodnych z prawem działań lobbingowych. Do zadań Działu należy również prowadzenie dialogu z
regulatorami rynku oraz zarządzanie koncesjami paliwowymi wydawanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie
ustawy Prawo energetyczne. Dział bierze również udział we wdrażaniu w Grupie Kapitałowej ORLEN działań mających na celu
dostosowanie do wymagań regulacji – doradztwo prawno-regulacyjne.
Dział Zarządzania Zgodnością, który odpowiada za nadzór nad zapewnieniem zgodności przez spółki Grupy Kapitałowej ORLEN z
wymaganiami przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, dobrowolnie przyjętych standardów postępowania oraz norm etycznych.
Kluczowe założenie systemu compliance Grupy Kapitałowej ORLEN obejmuje proces proaktywnego monitorowania otoczenia
regulacyjnego wszystkich korporacyjnych procesów biznesowych oraz jednolitego podejścia do wdrażania i raportowania zgodności
wymagań w ramach całej Grupy Kapitałowej ORLEN. W ramach struktury PKN ORLEN system compliance funkcjonuje w formule
rozproszonej, zakładającej zarządzanie ryzykiem braku zgodności (compliance), pod nadzorem Dyrektora Biura Kontroli Finansowej,
Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością, przez Dyrektorów bezpośrednio podległych członkowi Zarządu. Proces zarządzania zgodnością jest
cyklicznie raportowany do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

172

ZNACZNE PAKIETY AKCJI

Kapitały:

W 2019 roku oraz do dnia autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A.
za 2019 rok” (18 marca 2020 roku) nie było zmian w strukturze akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału
w kapitale zakładowym PKN ORLEN.
Liczba akcji posiadana przez akcjonariuszy prezentowana jest na podstawie najbardziej aktualnych, oﬁcjalnych informacji posiadanych przez
Spółkę. Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności akcji PKN ORLEN. Ograniczenia takie mogą wynikać
z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o kontroli
niektórych inwestycji.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 1 stycznia 2019 roku, na 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień autoryzacji Sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok na dzień 18 marca 2020 roku

Akcjonariusz

Skarb
Państwa

Liczba akcji i
głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
(na
01.01.2019*)

Udział w kapitale
zakładowym i ogólnej
liczbie głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
(na 01.01.2019*)

Liczba akcji i
głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
(na
31.12.2019**)

Udział w kapitale
zakładowym i
ogólnej liczbie
głosów na Walnym
Zgromadzeniu
(na 31.12.2019**)

Liczba akcji i głosów
na Walnym
Zgromadzeniu (na
dzień autoryzacji
raportu***)

Udział w kapitale zakładowym
i ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu (na
dzień autoryzacji raportu***)

117 710 196

27,52%

117 710 196

27,52%

117 710 196

27,52%

NationaleNederlanden
OFE

30 000 000

7,01%

32 544 000

7,61%

30 000 000

7,01%

Aviva OFE
Aviva
Santander

28 240 000

6,60%

25 000 000

5,85%

26 000 000

6,08%

Pozostali

251 758 865

58,87%

252 454 865

59,02%

253 998 865

59,39%

Razem

427 709 061

100,00%

427 709 061

100,00%

427 709 061

100,00%

* Zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na 26 czerwca 2018 roku, kontynuującego obrady 17 lipca 2018 roku.
** Zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na 14 czerwca 2019 roku.
*** Zgodnie z informacjami z NWZ PKN ORLEN zwołanego na 5 marca 2020 roku.

Struktura akcjonariatu oraz kluczowe dane dotyczące akcji PKN ORLEN zostały opisane w sekcji „Akcjonariat i akcje”.
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SPECJALNE UPRAW NIENIA KONTROLNE I
PRAW A GŁOSU

Kapitały:

Wykonywanie prawa głosu oraz specjalne uprawnienia kontrolne zostały szczegółowo uregulowane w Statucie PKN ORLEN. Zgodnie z
postanowieniami Statutu jedna akcja PKN ORLEN daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W Statucie Spółki prawo
głosowania akcjonariuszy zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10%
ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosowania nie dotyczy Skarbu
Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w
przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych akcji Spółki). Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zwani
są Zgrupowaniem. Zasady kumulacji i redukcji szczegółowo określa Statut Spółki. Akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie mogą
wykonywać prawa głosu z więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.

Jeżeli skumulowana liczba akcji zarejestrowana na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania przekracza
10% ogólnej liczby głosów w Spółce, to głosy wynikające z liczby posiadanych akcji podlegają redukcji, której zasady szczegółowo określa Statut
Spółki.

Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa powyżej nie dotyczy podmiotów zależnych od Skarbu Państwa.

Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Ponadto jeden Członek Zarządu PKN ORLEN
jest powoływany i odwoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez
Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki.

Dodatkowo, zgodnie ze Statutem Spółki, tak długo jak Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania członka Rady Nadzorczej, uchwały w
sprawie udzielenia zgody na dokonywanie czynności dotyczących: zbycia lub obciążenia w jakikolwiek sposób akcji albo udziałów w
następujących spółkach: Naftoport Sp. z o.o., Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A. oraz w spółce, która zostanie utworzona w celu prowadzenia
działalności w zakresie transportu rurociągowego paliw płynnych, wymagają głosowania za ich przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej
powołanego przez Skarb Państwa.

Specjalne uprawnienia dla akcjonariusza Skarbu Państwa wynikać mogą także z postanowień przepisów powszechnie obowiązujących, tj.:

ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w
niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej
oraz paliw gazowych;
ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji;
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
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ZMIANY STATUTU

Kapitały:

Zmiana Statutu PKN ORLEN wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców. Uchwała Walnego
Zgromadzenia dotycząca zmian Statutu Spółki zapada większością trzech czwartych głosów. Walne Zgromadzenie Spółki może upoważnić
Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale
Walnego Zgromadzenia.

Po wpisaniu zmian w Statucie do rejestru przedsiębiorców PKN ORLEN przekazuje na ten temat raport bieżący do publicznej wiadomości.

W dniu 14 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło zmiany do Statutu Spółki. Zmiany te zostały zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze Sądowym, a informacja na ten temat została opublikowana przez Spółkę w formie raportu bieżącego.
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W ALNE ZGROMADZENIE

Kapitały:

Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN oraz jego uprawnienia regulują Statut Spółki oraz Regulamin Walnego
Zgromadzenia PKN ORLEN, dostępne na stronie internetowej PKN ORLEN.

Spółka ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia w taki sposób, by umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.
Walne Zgromadzenie PKN ORLEN odbywa się w siedzibie Spółki w Płocku, ale może odbyć się także w Warszawie. Obradom przysłuchiwać się
mogą przedstawiciele mediów.

PKN ORLEN dokłada wszelkich starań, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zawierały uzasadnienie ułatwiające akcjonariuszom
podjęcie uchwał z należytym rozeznaniem. Komplet materiałów prezentowanych na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia jest udostępniany
akcjonariuszom w siedzibie Spółki w Płocku i biurze w Warszawie, a także na korporacyjnej stronie internetowej www.orlen.pl, począwszy od
dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zwołanie i odwołanie Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN
Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie umieszczane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez publikację raportu bieżącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno odbyć się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek
akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od
zgłoszenia takiego wniosku. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Rada
Nadzorcza może także zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia
zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

Spółka organizuje każdorazowo transmisję internetową z obrad Zgromadzenia, oferując również symultaniczne tłumaczenie na język angielski.
Spółka nie oferuje akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez
dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogliby wypowiadać się w toku obrad Walnego
Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotka na
nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić
niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu, ale nie później, niż na siedem dni przed dniem Walnego
Zgromadzenia. Jeżeli odwołanie lub zmiana daty Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w tym terminie, Walne Zgromadzenie powinno się
odbyć. Jeśli jednak z okoliczności wynika, że odbycie obrad Walnego Zgromadzenia jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas
odwołanie albo zmiana terminu może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego
Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki wraz z podaniem uzasadnienia i dochowaniem innych
wymogów prawa. Kompetencja do odwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje wyłącznie organowi lub osobie, która zwołała Walne
Zgromadzenie. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone
sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
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Kompetencje Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:

rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania ﬁnansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także
skonsolidowanego sprawozdania ﬁnansowego Grupy ORLEN oraz sprawozdania z działalności Grupy ORLEN za poprzedni rok obrotowy,
udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku,
powoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Statutu, oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady
Nadzorczej,
podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej,
wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub
zarządu,
wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego
prawa rzeczowego,
wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto
przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
zmiana Statutu Spółki,
tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki,
decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia,
emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką,
zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych.

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN
Zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące
akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Akcjonariusze mogą komunikować się ze Spółką za pośrednictwem strony internetowej, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego
na stronie lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: walne.zgromadzenie@ orlen.pl). Mogą w ten sposób przesyłać zawiadomienia o udzieleniu
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz dokument pełnomocnictwa (albo jego odwołanie), a także komunikować się ze Spółką
przekazując wnioski i stosowne dokumenty np. wnioski o zamieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub projekty
uchwał Walnego Zgromadzenia. Na korporacyjnej stronie internetowej w sekcji poświęconej Walnym Zgromadzeniom Spółki zamieszczane są
przydatne akcjonariuszom materiały, m.in. przewodnik dla akcjonariuszy „Jak wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN”, informacje o
zbliżających się Zgromadzeniach, materiały związane z tymi Zgromadzeniami, a także materiały archiwalne z odbytych posiedzeń, w tym treści
podjętych uchwał, a także pliki wideo zawierające transmisje internetowe z Walnych Zgromadzeń.

W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nawet
niebędący akcjonariuszami, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć
członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku
obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie ﬁnansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub
dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i ﬁnansowi lub pracownicy Spółki. PKN
ORLEN, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym interesy Spółki, umożliwia także przedstawicielom mediów obecność na
Walnych Zgromadzeniach. Zarząd na każdym Walnym Zgromadzeniu zapewnia udział niezależnego eksperta w sprawach z zakresu prawa
handlowego.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną
większością głosów oddanych. Jedna akcja PKN ORLEN daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ograniczenia prawa
akcjonariuszy Spółki do głosowania zostały opisane w punkcie niniejszego Sprawozdania dotyczącym specjalnych uprawnień kontrolnych i
prawa głosu.
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Walne Zgromadzenie w 2019 roku
W 2019 roku odbyło się jedno posiedzenie Walnego Zgromadzenia. Było to Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które miało miejsce 14 czerwca
2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

zatwierdziło roczne sprawozdania z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN oraz sprawozdania ﬁnansowe za 2018 rok,
udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
podzieliło zysk netto za rok obrotowy 2018 w następujący sposób:

1) kwotę 1 496 981 713,50 PLN przeznaczyło na wypłatę dywidendy (3,5 PLN na 1 akcję)
2) pozostałą kwotę, tj. 3 937 168 128,67 PLN przeznaczyło na kapitał zapasowy Spółki,

w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji, Walne Zgromadzenie powołało 9 osób do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję:
Panią Izabelę Felczak – Poturnicką na funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Panią Barbarę Jarzembowską, Pana Andrzeja Kapałę,
Pana Michała Klimaszewskiego, Panią Jadwigę Lesisz, Panią Małgorzatę Niezgodę, Panią Annę Sakowicz – Kacz, Pana Andrzeja
Szumańskiego oraz Panią Annę Wójcik,
dokonało kolejnych zmian uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, i zdecydowało o przyjęciu tekstu jednolitego tej uchwały, uwzględniającego wszystkie
dotychczas dokonywane zmiany,
zmieniło uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad
kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło także uchwały dotyczące zmian Statutu Spółki. Zmiany te dotyczyły w szczególności:

umożliwienia, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, członkom Rady Nadzorczej udziału w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej,
zmiany redakcyjnej postanowień §8 ust. 2 Statutu poprzez wskazanie, że uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka
Rady Nadzorczej należy do Skarbu Państwa reprezentowanego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do
Skarbu Państwa,
zmiany uprawnień Rady Nadzorczej określonych w §8 ust. 11 i ust. 12 Statutu. Zmiany w tym zakresie wynikały z potrzeby implementacji do
Statutu Spółki rozwiązań wynikających z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
wskazanie, iż w skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą po
przeprowadzeniu postępowania kwaliﬁkacyjnego, z zastrzeżeniem, że jeden Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany przez
podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji
Spółki. Ustalono także, jakie warunki powinien spełniać kandydat na członka Zarządu Spółki,
wskazania, że Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej, sprawozdanie o
wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public
relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jak również sprawozdanie ze stosowania dobrych
praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały
zastosowanie do Spółki,
ustalenia w Statucie Spółki zasad zbywania aktywów trwałych,
zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, wobec których Spółka jest
przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, zasad
wymienionych w art. 17 ust. 1-4 , 6 i 6a z uwzględnieniem art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-3 i 5, art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016
roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz obowiązku niezwłocznego odwołania członka organu nadzorczego spółki, który
nie spełnia wymogów określonych w statucie/umowie,
zwiększenia maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej – do dziesięciu członków, w tym przewodniczący.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało także o uchyleniu dotychczasowych uchwał Walnego Zgromadzenia, które wprowadzały do
stosowania zagadnienia wskazane ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a które zostały przyjęte w ww. zmianach Statutu
Spółki.
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Walne Zgromadzenie w 2020 roku
W dniu 5 marca 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. Dokonało ono zmian w składzie Rady Nadzorczej
Spółki. Ustalono skład Rady Nadzorczej na dziesięć osób. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej
Spółki Panią Małgorzatę Niezgodę oraz powołało Pana Wojciecha Jasińskiego oraz Pana Dominika Kaczmarskiego do składu Rady Nadzorczej
Spółki, powierzając jednocześnie Panu Wojciechowi Jasińskiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
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ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

Wskaźniki GRI na tej stronie:

GRI:

102-18, 102-22

Kapitały:

102-18

Zasady działania Rady Nadzorczej i jej Komitetów oraz Zarządu PKN ORLEN są – poza przepisami powszechnie obowiązującymi – regulowane
przez Statut PKN ORLEN, a także odpowiednio przez Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu. Organy zarządzające i nadzorcze
PKN ORLEN w trakcie realizowania swoich funkcji respektują także zasady ładu korporacyjnego ustanowione przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie.

W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Zarząd i Radę Nadzorczą obowiązków wynikających z przepisów
powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych, a także wywiązywania się z nich w sposób efektywny, członkowie Zarządu i Rady
Nadzorczej powoływani do pełnienia funkcji reprezentują wysokie kwaliﬁkacje i doświadczenie. Obecny skład Zarządu i Rady Nadzorczej
zapewnia wszechstronność i różnorodność tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia
zawodowego osób, które wchodzą w skład tych organów.

Dodatkowa aktywność zawodowa członków Zarządu jest oceniana przez Radę Nadzorczą, która zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,
udziela członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów oraz na
pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu.

Zarząd
Skład osobowy Zarządu PKN ORLEN i podział kompetencji
Skład osobowy Zarządu PKN ORLEN na 1 stycznia 2019 roku

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w Zarządzie PKN ORLEN

Daniel Obajtek

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Armen Konrad Artwich

Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

Zbigniew Leszczyński

Członek Zarządu ds. Rozwoju

Patrycja Klarecka

Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej

Wiesław Protasewicz

Członek Zarządu ds. Finansowych

Michał Róg

Członek Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Międzynarodowego

Józef Węgrecki

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Zmiany w składzie Zarządu w ciągu ostatniego roku obrotowego
Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2019 roku odwołała ze składu Zarządu z dniem 28 listopada 2019 roku Pana
Wiesława Protasewicza.
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Skład Zarządu PKN ORLEN na 31 grudnia 2019 roku

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w Zarządzie PKN ORLEN

Nadzorowane obszary

Daniel Obajtek

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

strategia i relacje inwestorskie, kadry, marketing sportowy, sponsoring i
eventy, komunikacja korporacyjna, biuro zarządu, kontrola i bezpieczeństwo,
audyt, kontrola ﬁnansowa, prawny, relacje z otoczeniem, handel ropą i
gazem;

Armen Konrad Artwich

Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

administracja, ochrona środowiska, grupa kapitałowa, zarządzanie ryzykiem
i zgodnością oraz nadzór nad obszarami pionu ﬁnansowego: kontroling
biznesowy, zarządzanie ﬁnansami, planowanie i sprawozdawczość, podatki;

Patrycja Klarecka

Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej

informatyka, marketing, sprzedaż detaliczna, innowacje, nadzór nad
bezpieczeństwem infrastruktury i informacji;

Zbigniew Leszczyński

Członek Zarządu ds. Rozwoju

zakupy, realizacja inwestycji majątkowych, rozwój i technologia, technika;

Michał Róg

Członek Zarządu ds. Handlu Hurtowego i
Międzynarodowego

handel hurtowy produktami raﬁneryjnymi, handel produktami
petrochemicznymi, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw;

Józef Węgrecki

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

produkcja raﬁneryjna, produkcja petrochemiczna, energetyka, efektywność
i optymalizacja produkcji, gospodarka wodno-ściekowa, bezpieczeństwo i
higiena pracy;

Zmiany w składzie Zarządu na dzień 18 marca 2020 roku
Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2020 roku powołała do składu Zarządu od dnia 3 lutego 2020 roku: Pana
Jana Szewczaka do pełnienia funkcji Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar ﬁnansów, oraz Pana Adama Buraka do pełnienia funkcji
Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar komunikacji i marketingu.

Skład Zarządu PKN ORLEN na dzień 18 marca 2020 roku

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w Zarządzie PKN ORLEN

Nadzorowane obszary

Daniel Obajtek

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

strategia i relacje inwestorskie, kadry, biuro zarządu, kontrola i
bezpieczeństwo, audyt, kontrola ﬁnansowa, prawny, handel ropą i gazem;

Armen Konrad Artwich

Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

administracja, ochrona środowiska, grupa kapitałowa, zarządzanie ryzykiem
i zgodnością;

Adam Burak

Członek Zarządu ds. Komunikacji i
Marketingu

komunikacja korporacyjna, marketing, marketing sportowy, sponsoring i
eventy;

Patrycja Klarecka

Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej

informatyka, sprzedaż detaliczna, innowacje, relacje z otoczeniem, nadzór
nad bezpieczeństwem infrastruktury i informacji;

Zbigniew Leszczyński

Członek Zarządu ds. Rozwoju

zakupy, realizacja inwestycji majątkowych, rozwój i technologia, technika;

Michał Róg

Członek Zarządu ds. Handlu Hurtowego i
Międzynarodowego

handel hurtowy produktami raﬁneryjnymi, handel produktami
petrochemicznymi, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw;

Jan Szewczak

Członek Zarządu ds. Finansowych

zarządzanie ﬁnansami oraz ryzykiem ﬁnansowym, kontroling biznesowy,
podatki;

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

produkcja raﬁneryjna, produkcja petrochemiczna, energetyka, efektywność
i optymalizacja produkcji, gospodarka wodno-ściekowa, bezpieczeństwo i
higiena pracy;

Józef Węgrecki

Aktualny podział odpowiedzialności Członków Zarządu PKN ORLEN dostępny jest także na internetowej stronie korporacyjnej Spółki, a
życiorysy Członków Zarządu tutaj.

Powołanie i odwołanie Zarządu PKN ORLEN
W skład Zarządu PKN ORLEN wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym Prezes, Wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu.
Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, przy czym jeden członek Zarządu PKN ORLEN jest powoływany i
odwoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa
ostatniej akcji Spółki.

Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
ﬁnansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji.
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Prezes, Wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być zawieszeni w czynnościach z ważnych powodów przez Radę
Nadzorczą. W przypadku zawieszenia lub odwołania Prezesa Zarządu bądź w innym przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu przed
upływem kadencji, do czasu powołania nowego lub odwieszenia dotychczasowego Prezesa wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa
decydującego głosu, o którym mowa w § 9 ust. 5 pkt 2 Statutu, wykonuje osoba powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko pełniącego
obowiązki Prezesa Zarządu.

Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się 30 czerwca 2017 roku zakończy się w z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN
zatwierdzającego sprawozdanie ﬁnansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

Organizacja prac Zarządu PKN ORLEN
Szczegółowe zasady dotyczące zwoływania posiedzeń Zarządu zawiera Regulamin Zarządu Spółki, dostępny na stronie internetowej.

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe
zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów (w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu), z zastrzeżeniem, iż przy
uchwale dotyczącej ustanowienia prokury wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Zarządu Członek Zarządu, który głosował
przeciwko podjętej uchwale może zgłosić zdanie odrębne, jednakże złożenie zdania odrębnego wymaga uzasadnienia.

Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, natomiast głosowanie tajne może zostać zarządzone na wniosek każdego członka Zarządu.
Uchwały podpisują wszyscy członkowie Zarządu, którzy byli obecni na posiedzeniu Zarządu, na którym uchwała została podjęta. Pod uchwałą
składa podpis także członek Zarządu, który złożył zdanie odrębne z adnotacją „zdanie odrębne” lub „votum separatum”.

Regulamin Zarządu przewiduje także możliwość podejmowania uchwał przez Zarząd Spółki przy wykorzystaniu środków porozumiewania się
na odległość. Dla ważności uchwał podejmowanych w tym trybie wymagane jest powiadomienie wszystkich członków Zarządu o treści
projektu uchwały, przy czym powiadomienie to może także odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość.

Zgodnie z Regulaminem Zarządu członkowie Zarządu są zobowiązani informować Radę Nadzorczą o każdym konﬂikcie interesów w związku z
pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, członek
Zarządu winien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu. W
przypadku wątpliwości co do istnienia konﬂiktu interesów, sprawę rozstrzyga Zarząd w drodze uchwały. Zgodnie z Regulaminem Zarządu,
konﬂikt interesu rozumiany jest jako okoliczność, w której na podjęcie decyzji przez członka Zarządu może mieć wpływ osobisty interes członka
Zarządu lub jego osoby bliskiej tj. małżonka, dzieci, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób z którymi jest powiązany
osobiście.

Kompetencje Zarządu PKN ORLEN
Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw PKN ORLEN.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu. Jako czynności zwykłego zarządu traktowane są m.in.
czynności mające za przedmiot obrót paliwami w rozumieniu Statutu Spółki (tj. ropą naftową, produktami ropopochodnymi,
biokomponentami, biopaliwami, oraz innymi paliwami, w tym gazem ziemnym, gazem przemysłowym i gazem opałowym) lub energią oraz
wszelkie inne czynności niewskazane w Regulaminie Zarządu. Dodatkowo, zgoda Zarządu nie jest wymagana na dokonanie czynności będącej
integralną częścią innej czynności, na dokonanie której Zarząd już wyraził zgodę, chyba że co innego wynika z uchwały Zarządu.

Uchwały Zarządu wymaga m.in.:

przyjęcie i zmiana Regulaminu Zarządu,
przyjęcie i zmiana Regulaminu Organizacyjnego PKN ORLEN,
przyjmowanie wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,
zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie proponowanego porządku obrad Walnych Zgromadzeń,
przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów ﬁnansowych oraz strategii rozwoju Spółki,
wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z nim
wydatki lub obciążenia przekraczające kwotę 10 000 000 PLN,
zaciąganie zobowiązań, rozporządzanie prawami majątkowymi oraz jakakolwiek forma obciążania majątku Spółki, których wartość
przekracza 20 000 000 PLN (z pewnymi wyłączeniami od tej zasady),
zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonego prawa
rzeczowego,
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zbywanie, nabywanie oraz obciążanie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, w tym także
akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
emisja papierów wartościowych przez Spółkę,
przyjmowanie sprawozdań ﬁnansowych Spółki oraz Grupy ORLEN,
przyjęcie i zmiana systemu wynagradzania pracowników Spółki, jak również decyzje dotyczące wprowadzenia oraz założeń programów
motywacyjnych,
zawarcie, zmiana i wypowiedzenie układu zbiorowego pracy obowiązującego w Spółce oraz innych porozumień ze związkami
zawodowymi,
określenie zasad udzielania i odwoływania pełnomocnictw,
ustalanie tzw. polityki darowizn Spółki,
udzielanie prokury,
ustalanie wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu,
utworzenie zakładu/biura za granicą,
inne sprawy, których rozstrzygnięcia w formie uchwały zażąda chociażby jeden z członków Zarządu,
podejmowanie decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy.

Uchwały Zarządu wymagają także następujące czynności zwykłego zarządu:

zaciąganie zobowiązań wynikających z czynności prawnych, których przedmiotem jest obrót ropą naftową lub surowcami
węglowodorowymi wykorzystywanymi do produkcji paliw w raﬁnerii z wyjątkiem biokomponentów i dodatków do paliw w przypadku, gdy
wolumen danej transakcji przekracza 165 tysięcy ton ropy naftowej lub 165 tysięcy ton surowców węglowodorowych wykorzystywanych do
produkcji paliw w raﬁnerii, z wyjątkiem biokomponentów i dodatków do paliw;
zaciąganie zobowiązań wynikających z czynności prawnych mających za przedmiot obrót gazem ziemnym, obrót przepustowościami w
sieciach przesyłowych, dystrybucyjnych i magazynowych gazu ziemnego w kraju lub zagranicą oraz obrót pojemnościami magazynowymi
gazu ziemnego w kraju i zagranicą w przypadku, gdy transakcja przekracza 100 mln Nm³;
zaciąganie zobowiązań wynikających z czynności prawnych, mających za przedmiot zakup biokomponentów i biopaliw, w tym surowców
do produkcji biokomponentów i biopaliw, których wartość przekracza kwotę 200 000 000 (słownie dwieście milionów) złotych;
zaciąganie zobowiązań wynikających z czynności prawnych, których przedmiotem jest obrót paliwami, w rozumieniu Statutu Spółki,
innymi niż wymienione w ust. 6 pkt. 1), pkt. 2) i pkt. 3) o wartości przekraczającej kwotę 200 000 000 (słownie dwieście milionów) złotych;
zaciąganie zobowiązań wynikających z czynności prawnych, mających za przedmiot sprzedaż lub zakup produktów raﬁneryjnych w
ramach handlu międzynarodowego gdy transakcja przekracza 90 tys. ton, z wyłączeniem oleju opałowego ciężkiego;
zaciąganie zobowiązań wynikających z czynności prawnych mających za przedmiot udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego/przetargu (w tym również udział w rokowaniach i negocjacjach dotyczących przedmiotu zamówienia) w obszarze handlu
hurtowego produktami raﬁneryjnymi oraz w zakresie kart ﬂotowych, których wartość przekracza kwotę 200 000 000 (słownie dwieście
milionów) złotych;
zaciąganie zobowiązań wynikających z czynności prawnych, których przedmiotem jest obrót energią, prawami majątkowymi
wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii i efektywności energetycznej, gwarancjami pochodzenia i dokumentami
potwierdzającymi ich wydanie oraz usługami systemowymi i zakresami energetycznymi związanymi z powyższym oraz wszystkich
czynności związanych z procedurą zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, gdy wolumen danej transakcji przekracza 300 GWh;
zaciąganie zobowiązań wynikających z czynności prawnych mających za przedmiot udział w postępowaniach przetargowych (w tym
określonych ustawą Prawo zamówień publicznych) dotyczących obrotu (odrębnie albo łącznie): energią, usługami lub produktami
związanymi z energią (w tym również udział w rokowaniach i negocjacjach oraz realizacja innych czynności faktycznych i prawnych
dotyczących przedmiotu zamówienia) oraz wszystkich czynności związanych z procedurą zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, gdy
wolumen danej transakcji przekracza 300 GWh.

Zarząd ma obowiązek przekazywać Radzie Nadzorczej regularne i
wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących
działalności PKN ORLEN oraz o ryzyku związanym z prowadzoną
działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
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Rada Nadzorcza
GRI:

102-22

Skład osobowy Rady Nadzorczej PKN ORLEN na 1 stycznia 2019 roku

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN

Izabela Felczak-Poturnicka

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Radosław L. Kwaśnicki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej od 14 marca 2018 roku)

Mateusz Henryk Bochacik

Sekretarz Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej od 26 lutego 2018 roku)

Wojciech Kryński

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Małgorzata Niezgoda

Członek Rady Nadzorczej

Jadwiga Lesisz

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Agnieszka Biernat-Wiatrak

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kapała

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Anna Wójcik

Członek Rady Nadzorczej

Pan Mateusz Henryk Bochacik złożył z dniem 15 lutego 2019 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN.

W dniu 20 marca 2019 roku członek Rady Nadzorczej Pani Anna Wójcik została wybrana przez Radę Nadzorczą na funkcję Sekretarza Rady
Nadzorczej.

W dniu 14 czerwca 2019 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Radosław L. Kwaśnicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka
Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

W dniu 14 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN powołało Radę Nadzorczą na nową kadencję w następującym
składzie: Izabela Felczak-Poturnicka Przewodnicząca; członkowie Rady Nadzorczej: Małgorzata Niezgoda, Andrzej Kapała, Jadwiga Lesisz, Anna
Wójcik, Andrzej Szumański, Barbara Jarzembowska, Anna Sakowicz-Kacz, Michał Klimaszewski.

W dniu 27 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza wybrała ze swego grona Wiceprzewodniczącego w osobie Pana Andrzeja Szumańskiego oraz
Sekretarza w osobie Pani Anny Wójcik.

W dniu 29 października 2019 roku Dyrektor Departamentu Skarbu Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, działając w imieniu Skarbu
Państwa, na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki powołał do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Pana Romana Kusz.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. odbyła w 2019 roku 15 protokołowanych posiedzeń i podjęła 193 uchwały. Frekwencja członków Rady
Nadzorczej PKN ORLEN na posiedzeniach Rady Nadzorczej wyniosła 99%. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu,
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o jego usprawiedliwieniu.

Na 31 grudnia 2019 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziło 6 kobiet i 4 mężczyzn. Struktura wiekowa członków Rady Nadzorczej: 40-49 lat – 6
osób, 50-60 lat – 1 osoba, powyżej 60 lat – 3 osoby.

Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję w dniu 14 czerwca 2019 roku. Obecna kadencja Rady Nadzorczej
zakończy się w z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. zatwierdzającego sprawozdanie ﬁnansowe Spółki za rok obrotowy
2021.

W skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji wchodzą członkowie z wykształceniem prawniczym, ekonomicznym i ﬁnansowym (m.in. profesor
prawa) z różnorodnym doświadczeniem zawodowym, którzy ukończyli szkolenia i kursy specjalistyczne.

Informacje dotyczące kwaliﬁkacji osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej znajdują się w pierwszym rozdziale Sprawozdania Zarządu PKN
ORLEN z działalności Grupy ORLEN za 2019 rok oraz na korporacyjnej stronie internetowej. W 2019 roku w Radzie Nadzorczej zasiadało sześciu
niezależnych członków.

184

Skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN na 31 grudnia 2019 roku

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN

Izabela Felczak-Poturnicka

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Andrzej Szumański

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Anna Wójcik

Sekretarz Rady Nadzorczej

Barbara Jarzembowska

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Andrzej Kapała

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Michał Klimaszewski

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Małgorzata Niezgoda

Członek Rady Nadzorczej

Jadwiga Lesisz

Członek Rady Nadzorczej

Roman Kusz

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Anna Sakowicz-Kacz

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Pani Izabela Felczak-Poturnicka złożyła z dniem 16 stycznia 2020 roku rezygnację z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 5 marca 2020 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę
Niezgodę oraz powołało Pana Wojciecha Jasińskiego oraz Pana Dominika Kaczmarskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, powierzając
jednocześnie Panu Wojciechowi Jasińskiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN na dzień 18 marca 2020 roku

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN

Wojciech Jasiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Szumański

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Anna Wójcik

Sekretarz Rady Nadzorczej

Barbara Jarzembowska

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Andrzej Kapała

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Dominik Kaczmarski

Członek Rady Nadzorczej

Michał Klimaszewski

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Jadwiga Lesisz

Członek Rady Nadzorczej

Roman Kusz

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Anna Sakowicz-Kacz

Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Zasady działania Rady Nadzorczej PKN ORLEN
W skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN wchodzi od sześciu do dziesięciu członków. Akcjonariusz Skarb Państwa jest uprawniony do
powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne
Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN są powoływani na okres wspólnej kadencji, która kończy się z dniem odbycia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie ﬁnansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Poszczególni
członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. Walne Zgromadzenie PKN
ORLEN powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona
pozostałych członków Rady.

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, musi być osobami, z których każda spełnia kryteria niezależności określone w Statucie PKN
ORLEN. Zgodnie z wymogami DPSN, niezależni członkowie Rady Nadzorczej nie są pracownikami Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu
stowarzyszonego, jak również nie są związani z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie są także powiązani z akcjonariuszem w
sposób wykluczający przedmiot niezależności.
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Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu
przesłanek określonych w Statucie Spółki oraz DPSN. Dodatkowo kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają oświadczenia mające na
celu ustalenie czy spełniają wymagania wobec członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKN ORLEN wskazane w ustawie z dnia 11 maja
2017 roku o biegłych rewidentach, ﬁrmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w tym wymagania co do niezależności Członków Komitetu
Audytu. Oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależności są przekazywane pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować o tym fakcie Spółkę, natomiast Spółka informuje akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.

W sytuacji, gdy liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej wyniesie mniej niż dwóch, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać
Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu
dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada
Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym, a postanowień § 8 ust. 9 a Statutu Spółki (wymieniających listę uchwał, do których podjęcia
wymagana jest zgoda co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej) nie stosuje się.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie trwania kadencji,
jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie uchwały w istotnej dla
Spółki sprawie. W sytuacji gdyby została złożona rezygnacja przez członka Rady Nadzorczej lub wystąpiła niemożność sprawowania czynności
przez członka Rady Nadzorczej, Spółka niezwłocznie podejmuje odpowiednie działania w celu uzupełnienia lub dokonania zmiany w składzie
Rady.

Organizacja prac Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie z zasadami przedstawionymi w Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej
dostępnym na korporacyjnej stronie internetowej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu
spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej
połowy członków Rady. Wyjątkiem od tego jest sytuacja odwołania lub zawieszenia któregokolwiek z członków Zarządu lub całego Zarządu w
trakcie trwania ich kadencji, kiedy to wymagane jest oddanie głosów „za” przez co najmniej dwie trzecie wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Podjęcie uchwał w sprawach:
świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady
Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami powiązanymi z nimi,
wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania ﬁnansowego Spółki
wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej. Postanowienia te nie wyłączają stosowania art. 15 § 1 i 2
kodeksu spółek handlowych.

Kompetencje Rady Nadzorczej PKN ORLEN
Rada Nadzorcza PKN ORLEN sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, jej kompetencje
określone są w kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki, z uwzględnieniem Regulaminu Rady Nadzorczej oraz – w przypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące – przez uchwały Walnego Zgromadzenia oraz uchwały Rady Nadzorczej i
wewnętrzne akty organizacyjne obowiązujące w Spółce.

Mając na względzie najwyższe standardy ładu korporacyjnego oraz zapewnienie rzetelnej oceny Spółki przez akcjonariuszy, do obowiązków
Rady Nadzorczej PKN ORLEN dodatkowo należy przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu:

oceny sytuacji PKN ORLEN, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji
audytu wewnętrznego,
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
analizę i ocenę funkcjonowania podmiotów Grupy ORLEN, przy ocenie skonsolidowanego sprawozdania ﬁnansowego Grupy ORLEN,
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ocenę wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki.

Zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej w celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo
badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
Zarząd Spółki zapewnia Radzie Nadzorczej, w celu realizacji jej zadań, dostęp do informacji o sprawach dotyczących Spółki. W celu zapewnienia
prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, Rada Nadzorcza ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Zarządu o opracowanie dla jej
potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii lub o zatrudnienie doradcy.

Zgodnie z § 27 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej PKN ORLEN w przypadku powstania konﬂiktu interesów lub możliwości jego powstania,
Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady Nadzorczej, powstrzymać się od zabierania głosu w
dyskusji oraz od udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał lub może zaistnieć konﬂikt interesów i zażądać zaznaczenia
tego w protokole. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku
wątpliwości co do istnienia konﬂiktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

Komitety Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza PKN ORLEN może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako jej kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze.

W ramach Rady Nadzorczej PKN ORLEN działają następujące komitety stałe:

Komitet Audytu,
Komitet ds. Strategii i Rozwoju,
Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
Komitet ds. Ładu Korporacyjnego,
Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Komitet ds. CSR).

Skład Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN w 2019 roku
Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN na 1 stycznia 2019 roku

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w Komitecie Rady Nadzorczej PKN ORLEN

Komitet Audytu
Wojciech Kryński

Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Radosław L. Kwaśnicki

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Izabela Felczak-Poturnicka

Członek Komitetu

Jadwiga Lesisz

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kapała

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Komitet ds. Strategii i Rozwoju
Radosław L. Kwaśnicki

Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Izabela Felczak-Poturnicka

Członek Komitetu

Małgorzata Niezgoda

Członek Komitetu

Agnieszka Biernat-Wiatrak

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kapała

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Komitet ds. Nominacji i W ynagrodzeń
Małgorzata Niezgoda

Przewodnicząca Komitetu

Mateusz Bochacik

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Kryński

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Jadwiga Lesisz

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
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Imię i nazwisko
Anna Wójcik

Funkcja pełniona w Komitecie Rady Nadzorczej PKN ORLEN
Członek Komitetu

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego
Agnieszka Biernat-Wiatrak

Przewodnicząca Komitetu

Mateusz Bochacik

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Radosław L. Kwaśnicki

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Jadwiga Lesisz

Przewodnicząca Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Radosław L. Kwaśnicki

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Izabela Felczak-Poturnicka

Członek Komitetu

Anna Wójcik

Członek Komitetu

Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN na 31 grudnia 2019 roku

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w Komitecie Rady Nadzorczej PKN ORLEN

Komitet Audytu
Andrzej Kapała

Przewodniczący Komitetu od 27 czerwca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Barbara Jarzembowska

Członek Komitetu od 27 czerwca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Izabela Felczak-Poturnicka

Członek Komitetu

Jadwiga Lesisz

Członek Komitetu

Michał Klimaszewski

Członek Komitetu od 18 lipca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Komitet ds. Strategii i Rozwoju
Michał Klimaszewski

Przewodniczący Komitetu od 27 czerwca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Izabela Felczak-Poturnicka

Członek Komitetu

Małgorzata Niezgoda

Członek Komitetu

Andrzej Kapała

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Anna Sakowicz-Kacz

Członek Komitetu od 27 czerwca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Komitet ds. Nominacji i W ynagrodzeń
Małgorzata Niezgoda

Przewodnicząca Komitetu

Andrzej Szumański

Członek Komitetu od 18 lipca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Anna Sakowicz-Kacz

Członek Komitetu od 27 czerwca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Michał Klimaszewski

Członek Komitetu od 27 czerwca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Anna Wójcik

Członek Komitetu

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego
Andrzej Szumański

Przewodniczący Komitetu od 27 czerwca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Izabela Felczak-Poturnicka

Członek Komitetu

Andrzej Kapała

Członek Komitetu od 27 czerwca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Barbara Jarzembowska

Członek Komitetu od 27 czerwca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
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Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w Komitecie Rady Nadzorczej PKN ORLEN

Roman Kusz

Członek Komitetu od 28 listopada 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Jadwiga Lesisz

Przewodnicząca Komitetu

Izabela Felczak-Poturnicka

Członek Komitetu

Anna Wójcik

Członek Komitetu od 19 lipca 2018 roku

Michał Klimaszewski

Członek Komitetu od 27 czerwca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Roman Kusz

Członek Komitetu od 28 listopada 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN na dzień 18 marca 2020 roku

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w Komitecie Rady Nadzorczej PKN ORLEN

Komitet Audytu
Andrzej Kapała

Przewodniczący Komitetu od 27 czerwca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Barbara Jarzembowska

Członek Komitetu od 27 czerwca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Jadwiga Lesisz

Członek Komitetu

Michał Klimaszewski

Członek Komitetu od 18 lipca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Komitet ds. Strategii i Rozwoju
Michał Klimaszewski

Przewodniczący Komitetu od 27 czerwca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kapała

Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Anna Sakowicz-Kacz

Członek Komitetu od 27 czerwca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Komitet ds. Nominacji i W ynagrodzeń
Andrzej Szumański

Członek Komitetu od 18 lipca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Anna Sakowicz-Kacz

Członek Komitetu od 27 czerwca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Michał Klimaszewski

Członek Komitetu od 27 czerwca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Anna Wójcik

Członek Komitetu

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego
Andrzej Szumański

Przewodniczący Komitetu od 27 czerwca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kapała

Członek Komitetu od 27 czerwca 2019 , Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Barbara Jarzembowska

Członek Komitetu od 27 czerwca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Roman Kusz

Członek Komitetu od 28 listopada 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Jadwiga Lesisz

Przewodnicząca Komitetu

Anna Wójcik

Członek Komitetu od 19 lipca 2018 roku

Michał Klimaszewski

Członek Komitetu od 27 czerwca 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Roman Kusz

Członek Komitetu od 28 listopada 2019, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

189

Komitet Audytu
Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej PKN ORLEN w kwestiach właściwego wdrażania zasad
sprawozdawczości budżetowej i ﬁnansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz Grupy ORLEN i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki.
Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, każdorazowo przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań
ﬁnansowych. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej PKN ORLEN większość członków Komitetu Audytu, w tym jego
Przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności wskazane w Statucie Spółki, Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz
ustawie o biegłych rewidentach, ﬁrmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu powinien
posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań ﬁnansowych. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu
lub poszczególni członkowie Komitetu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka. Kwaliﬁkacje
poszczególnych członków Komitetu Audytu opisane są w pierwszym rozdziale Sprawozdania Zarządu PKN ORLEN z działalności Grupy ORLEN
za 2019 rok oraz na korporacyjnej stronie internetowej.

Komitet Audytu PKN ORLEN wykonuje wszystkie zadania wymagane przez ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, ﬁrmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W 2019 roku Komitet Audytu odbył 10 protokołowanych posiedzeń.

W 2018 roku Komitet Audytu sformułował rekomendację odnośnie wyboru ﬁrmy audytorskiej zgodnie z zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą
zaktualizowaną polityką wyboru ﬁrmy audytorskiej, procedurą wyboru ﬁrmy audytorskiej, polityką udzielania dodatkowych zleceń oraz
procedurą kontrolowania i monitorowania niezależności ﬁrmy audytorskiej. Główne założenia powyższego dokumentu to:

wybór jest dokonywany z odpowiednim wyprzedzeniem z uwzględnieniem zasady rotacji, w drodze zaproszenia do składania ofert
przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu,
wybór jest dokonywany w oparciu o przejrzyste i niedyskryminujące kryteria w sposób gwarantujący najwyższą jakość prac audytorskich
wykonywanych na rzecz Spółki i spełnienie wymogów oraz zasad niezależności i bezstronności ﬁrmy audytorskiej i biegłego rewidenta,
pierwsza umowa o badanie sprawozdania ﬁnansowego jest zawierana z ﬁrmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata, z uwzględnieniem
wynikających z przepisów prawa zasad rotacji ﬁrmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta,
przestrzeganie zasad bezstronności w oparciu o analizę realizowanych przez biegłego rewidenta dodatkowych prac w Spółce,
wykraczających poza zakres określony w umowie na badanie sprawozdań ﬁnansowych, celem uniknięcia konﬂiktu interesów,

Ponadto w 2019 roku, na rzecz PKN ORLEN i wybranych Spółek Grupy ORLEN świadczone były dozwolone usługi atestacyjne niebędące
badaniem udzielone zgodnie z obowiązującą procedurą, tj. każdorazowo poprzedzone przeprowadzeniem oceny niezależności i wyrażeniem
zgody na świadczenie danej usługi przez Komitet Audytu, w tym:

usługa atestacyjna – potwierdzenie wyliczenia wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej PKN ORLEN,
usługa atestacyjna – potwierdzenie wyliczenia wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej dla Anwil S.A. oraz IKS Solino S.A.
usługa atestacyjna – weryﬁkacja sprawozdania o wypłacalności i kondycji ﬁnansowej ORLEN Insurance Limited.

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego
Zadaniem Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego jest ocena implementacji zasad ładu korporacyjnego, składanie Radzie Nadzorczej rekomendacji
w zakresie wprowadzania zasad ładu korporacyjnego, opiniowanie dokumentów dotyczących ładu korporacyjnego, ocena raportów
dotyczących przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przygotowywanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz
sprawozdań dotyczących przestrzegania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem
państwowym, opiniowanie propozycji zmian dotyczących dokumentów korporacyjnych Spółki oraz opracowywanie propozycji takich zmian w
przypadku dokumentów własnych Rady Nadzorczej, monitorowanie zarządzania Spółką pod kątem zgodności z wymogami prawnymi i
regulacyjnymi, w tym dotyczącymi obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym a także zgodności z Wartościami i zasadami
postępowania PKN ORLEN S.A. i zasadami ładu korporacyjnego.

W 2019 roku Komitet ds. Ładu Korporacyjnego odbył 5 protokołowanych posiedzeń.

Komitet ds. Strategii i Rozwoju
Zadaniem Komitetu ds. Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach planowanych
inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.

W 2019 roku Komitet ds. Strategii i Rozwoju odbył 10 protokołowanych posiedzeń.
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Komitet ds. Nominacji i W ynagrodzeń
Zadaniem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie
Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu
wynagrodzeń oraz doboru kadry o kwaliﬁkacjach odpowiednich dla budowy sukcesu Spółki.

Większość członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń powinna być niezależna. W przypadku, gdy w skład Komitetu ds. Nominacji i
Wynagrodzeń nie wchodzi większość niezależnych członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej jest Przewodniczącym
Komitetu. Przynajmniej jeden z członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń powinien dysponować wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie
polityki wynagrodzeń.

W 2019 roku Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń odbył 8 protokołowanych posiedzeń.

Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Zadaniem Komitetu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez
uwzględnienie w działalności Spółki oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. pracownikami, klientami, akcjonariuszami, społecznością
lokalną) aspektów społecznych, etycznych i ekologicznych.

W 2019 roku Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu odbył 4 protokołowane posiedzenia.
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POLITYKA W YNAGRODZEŃ

Wskaźniki GRI na tej stronie:

102-35

Kapitały:

Funkcjonująca w PKN ORLEN polityka wynagrodzeń wspiera realizację celów Spółki, w szczególności
długoterminowy wzrost wartości dla Akcjonarisuzy i stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa.
GRI:

102-35

Wynagrodzenie członków Zarządu PKN ORLEN ustala Rada Nadzorcza w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia w związku z ustawą o
zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz rekomendacje działającego w jej ramach Komitetu ds.
Nominacji i Wynagrodzeń. Do głównych elementów systemu wynagrodzeń członków Zarządu należą:

stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze (wynagrodzenie stałe),
premia roczna (wynagrodzenie zmienne) uzależniona od poziomu realizacji celów ilościowych i jakościowych oraz realizacji możliwych do
ustalenia celów odrębnych,
odprawa wynikająca z rozwiązania umowy przez Spółkę,
wynagrodzenie (odszkodowanie) z tytułu zakazu konkurencji.

Wszystkie elementy wynagrodzenia reguluje umowa zawarta pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką.

Świadczenia dodatkowe dla dyrektorów raportujących do Zarządu PKN ORLEN mogą obejmować w szczególności samochód służbowy,
pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie z opcją inwestycyjną, prawo do korzystania z dodatkowej opieki medycznej przez dyrektora i
członków jego rodziny, w tym proﬁlaktyki zdrowotnej, zajęć sportowych i rehabilitacji, doﬁnansowanie do wynajmu mieszkania, pokrycie
kosztów przeprowadzki w trakcie zatrudnienia, możliwość korzystania ze świadczeń określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych, prawo do udziału w Pracowniczym Programie Emerytalnym na zasadach obowiązujących w Spółce oraz prawo do
uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym na zasadach ogólnych.

Funkcjonująca w PKN ORLEN polityka wynagrodzeń wspiera realizację celów Spółki, w szczególności długoterminowy wzrost wartości dla
akcjonariuszy i stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Ogólne zasady i warunki przyznawania premii rocznej
Członkom Zarządu PKN ORLEN przysługuje prawo do premii rocznej (wynagrodzenia zmiennego) na zasadach ustalonych w umowie, której
załącznikiem i częścią składową jest Regulamin Systemu Motywacyjnego dla Zarządu. Poziom premii rocznej uzależniony jest od wykonania
indywidualnych zadań (jakościowych oraz ilościowych), ustalonych przez Radę Nadzorczą dla poszczególnych członków Zarządu. Rada
Nadzorcza w oparciu o ogólny katalog Celów Zarządczych ustalony przez Walne Zgromadzenie PKN ORLEN – wyznacza co roku od czterech do
dziesięciu indywidualnych zadań premiowych, które wpisywane są do Karty Celów danego członka Zarządu. Rada Nadzorcza może również
dodatkowo ustalić na dany rok odrębny cel lub cele warunkujące możliwość otrzymania premii za ten rok.

Ocena wykonania indywidualnych zadań premiowych (ilościowych i jakościowych) przez danego członka Zarządu oraz celów odrębnych
dokonywana jest co roku przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Prezesa Zarządu, zawierającej ocenę wykonania indywidualnych
zadań premiowych wszystkich członków Zarządu, rekomendacji Zarządu w zakresie realizacji celu/celów odrębnych, sprawozdań dotyczących
wykonania przez danego członka Zarządu indywidualnych zadań premiowych, sprawozdań ﬁnansowych PKN ORLEN oraz innych
dokumentów, których zbadanie Rada Nadzorcza uzna za celowe.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o przyznaniu członkowi Zarządu premii rocznej (wynagrodzenia zmiennego) za dany rok obrotowy oraz jej
wysokości bądź o nie przyznaniu premii rocznej. Uchwała jest podstawą do wypłaty premii rocznej, o ile skonsolidowane sprawozdanie
ﬁnansowe Spółki za dany rok obrotowy zostanie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie oraz jeśli członkowi Zarządu zostało udzielone
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absolutorium z wykonania obowiązków.

Na 2019 rok Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła dla wszystkich członków
Zarządu sześć poniższych celów ilościowych:
EBIT raportowany Koncernu,
EBITDA wg LIFO Koncernu,
CAPEX utrzymaniowy Koncernu + Koszty ogólne i osobowe Koncernu,
CAPEX rozwojowy Koncernu,
Wskaźnik giełdowy: TSR PKN ORLEN względem rynku,
Wskaźnik wypadkowości: TRR Koncernu wraz z kontraktorami zewnętrznymi

oraz przypisała im odpowiednie progi premiowe. Rada Nadzorcza dla
wszystkich członków Zarządu ustaliła również dwa cele jakościowe
związane z kluczowymi wyzwaniami Koncernu na dany rok.
Dodatkowo Rada Nadzorcza – zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN – ustaliła następujące odrębne cele warunkujące
możliwość otrzymania premii rocznej za 2019 rok:

stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach
Grupy Kapitałowej,
realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem
państwowym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1182, ze zm.), w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007
roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 roku poz. 229, ze zm.).

Zasady premiowania kluczowego personelu kierowniczego Grupy
ORLEN
Regulaminy dotyczące premiowania funkcjonujące dla Zarządu PKN ORLEN, dyrektorów bezpośrednio podległych Zarządowi PKN ORLEN oraz
pozostałych kluczowych stanowisk Grupy ORLEN mają wspólne podstawowe cechy. Osoby objęte wyżej wymienionymi systemami
premiowane są za realizację indywidualnych celów, wyznaczanych na początku okresu premiowego przez Radę Nadzorczą dla członków
Zarządu oraz przez Zarząd dla pracowników kluczowego personelu kierowniczego. Systemy premiowania są spójne z Wartościami Koncernu,
promują współpracę pomiędzy poszczególnymi pracownikami i motywują do osiągania najlepszych wyników w skali Grupy ORLEN.
Postawione cele mają charakter zarówno jakościowy, jak i ilościowy, i są rozliczane po zakończeniu roku, na który zostały wyznaczone.

Umowy zawarte z osobami zarządzającymi o zakazie konkurencji i
rozwiązanie umowy
Zgodnie z umowami członkowie Zarządu PKN ORLEN zobowiązani są przez okres 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy do powstrzymania się od
działalności konkurencyjnej. W okresie tym otrzymują wynagrodzenie (odszkodowanie) w wysokości sześciokrotności miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego, płatne w 6 równych ratach miesięcznych. Zapisy w umowach dotyczące zakazu konkurencji po ustaniu funkcji
członka Zarządu wchodzą w życie dopiero po upływie 3 miesięcy pełnienia funkcji członka Zarządu.

Ponadto umowy przewidują wypłatę odprawy w przypadku rozwiązania umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych,
istotnych obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem pełnienia funkcji członka Zarządu przez okres co najmniej 12 miesięcy. Odprawa
w takim przypadku wynosi trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Zgodnie z umowami członkowie Zarządów spółek Grupy ORLEN standardowo zobowiązani są przez okres 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy
do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. W okresie tym otrzymują wynagrodzenie (odszkodowanie) w wysokości 50% lub 100%
sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, płatne w 6 równych ratach miesięcznych. Zapisy w umowach dotyczące zakazu
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konkurencji po ustaniu funkcji członka Zarządu wchodzą w życie dopiero po upływie 3 lub 6 miesięcy pełnienia funkcji członka Zarządu. W
zakresie odpraw członków Zarządów spółek Grupy ORLEN standardowo dotyczą analogiczne zasady jak w przypadku członków Zarządu PKN
ORLEN.

Dyrektorzy bezpośrednio podlegli Zarządowi PKN ORLEN standardowo zobowiązani są do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej
przez okres 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy. W tym czasie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 50% sześciokrotności miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego, płatne w 6 równych ratach miesięcznych. Odprawa z tytułu rozwiązania umowy przez pracodawcę wynosi
standardowo sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

W ynagrodzenia organów zarządzających i nadzorujących
W ynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcję w 2019 i 2018 roku [tys. PLN]

Item

2019

Daniel Obajtek 1)

2018
1 206

867

Wojciech Jasiński 2)

–

83

Mirosław Kochalski 3)

–

83

Armen Artwich 4)

925

284

Patrycja Klarecka 5)

921

448

Zbigniew Leszczyński

929

859

–
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Wiesław Protasewicz 7)

834

854

Michał Róg 4)

975

304

–

83

952

686

6 742

4 745

Krystian Pater 6)

Maria Sosnowska 8)
Józef Węgrecki 9)
Total:

1) Remuneration for the period of holding the position of President of the Management Board since 6 February 2018
2) Remuneration for the period of holding the position of President of the Management Board to 5 February 2018
3) Remuneration for the period of holding the position of Vice-President of the Management Board to 5 February 2018
4) Remuneration for the period of holding the position of Member of the Management Board since 1 September 2018
5) Remuneration for the period of holding the position of Member of the Management Board since 24 June 2018
6) Remuneration for the period of holding the position of Member of the Management Board to 22 March 2018
7) Remuneration for the period of holding the position of Member of the Management Board to 28 November 2019
8) Remuneration for the period of holding the position of Member of the Management Board to 5 February 2018
9) Remuneration for the period of holding the position of Member of the Management Board since 23 March 2018

Premie potencjalnie należne Członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcję w danym roku do wypłaty w roku kolejnym
[tys. PLN]

W yszczególnienie

2019

2018

Daniel Obajtek 1)

913

766

Armen Artwich 2)

913

284

Patrycja Klarecka 3)

913

443

Zbigniew Leszczyński

913

853

Wiesław Protasewicz 4)

831

853

Michał Róg 2)

913

284

Józef Węgrecki 5)

913

661
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W yszczególnienie

2019

2018
6 309

Ogółem:

4 14 4

1) Premia potencjalnie należna za okres pełnienia funkcji od dnia 6 lutego 2018 roku
2) Premia potencjalnie należna za okres pełnienia funkcji od dnia 1 września 2018 roku
3) Premia potencjalnie należna za okres pełnienia funkcji od dnia 24 czerwca 2018 roku
4) Premia potencjalnie należna za okres pełnienia funkcji do dnia 28 listopada 2019 roku
5) Premia potencjalnie należna za okres pełnienia funkcji od 23 marca 2018 roku

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy byłych Członków Zarządu Spółki [tys. PLN]

W yszczególnienie

2019

Wiesław Protasewicz 1)

2018
228

–

Wojciech Jasiński 2)

–

320

Mirosław Kochalski 2)

–

427

Krystian Pater 2)

–

427

228

1 174

Ogółem:

1) W 2019 roku wypłacona odprawa.
2) W 2018 roku wypłacona odprawa oraz zakaz konkurencji.

W ynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z tytułu zasiadania w Zarządach lub Radach Nadzorczych spółek zależnych,
współkontrolowanych i stowarzyszonych (tysiące PLN)

Członkowie Zarządu PKN ORLEN zasiadający w 2019 i w 2018 roku w Zarządach lub Radach Nadzorczych spółek zależnych,
współkontrolowanych i stowarzyszonych Grupy ORLEN nie pobierali z tego tytułu wynagrodzenia.

W ynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN [tys. PLN]

W yszczególnienie

2019

2018
133

124

–

11

60

105

Mateusz Bochacik 3)

15

117

Adrian Dworzyński 1)

–

10

67

–

123

59

Michał Klimaszewski 4)

67

59

Wojciech Kryński 6)

55

114

Roman Kusz 7)

21

10

–

10

55

114

Jadwiga Lesisz 8)

122

277

Małgorzata Niezgoda 9)

122

277

Anna Sakowicz-Kacz 4)

67

113

Andrzej Szumański 4)

67

–

–

101

Izabela Felczak-Poturnicka
Angelina Sarota 1)
Agnieszka Biernat-Wiatrak

Barbara Jarzembowska 4)
Andrzej Kapała 5)

Agnieszka Krzętowska 1)
Radosław Kwaśnicki 6)

Józef Węgrecki 10)

2)
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W yszczególnienie
Anna Wójcik 5)
Ogółem:

2019

2018
122

59

1 096

1 214

1) Za okres pełnienia funkcji do 2 lutego 2018 roku,
2) Za okres pełnienia funkcji od 2 lutego 2018 roku do 14 czerwca 2019 roku,
3) Za okres pełnienia funkcji do 15 lutego 2019 roku,
4) Za okres pełnienia funkcji od 14 czerwca 2019 roku,
5) Za okres pełnienia funkcji od 26 czerwca 2018 roku,
6) Za okres pełnienia funkcji do 14 czerwca 2019 roku,
7) Za okres pełnienia funkcji od 29 października 2019 roku,
8) Za okres pełnienia funkcji od 2 lutego 2018 roku, od 23 marca 2018 roku do 23 czerwca 2018 roku delegowana do czasowego wykonywania czynności Członka
Zarządu,
9) Za okres pełnienia funkcji od 5 stycznia 2018 roku,
10) Za okres pełnienia funkcji od 5 lutego 2018 roku do 22 marca 2018 roku, w danym okresie delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

W ynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego Grupy ORLEN [tys. PLN]

W yszczególnienie

2019

2018

Wynagrodzenia i inne świadczenia członków kluczowego personelu kierowniczego:
– pozostały kluczowy personel kierowniczy Spółki

30 585

39 479

– kluczowy personel kierowniczy spółek zależnych Grupy ORLEN

155 118

139 128

185 703

178 607

Ogółem:
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POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

Wskaźniki GRI na tej stronie:

4 05-1

Kapitały:

W PKN ORLEN kwestie związane z zarządzaniem różnorodnością uregulowane są w poniższych dokumentach obowiązujących w spółce:

Regulamin Pracy dla PKN ORLEN,
„Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN”,
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PKN ORLEN,
Polityka zarządzania potencjałem Pracowników Grupy ORLEN,
Strategia CSR dla PKN ORLEN (zapisy w zakresie zarządzania rozwojem i różnorodnością),
Polityka określająca warunki i zasady pracy osób niepełnosprawnych w PKN ORLEN,
Polityka zasad udzielania pomocy pracownikom PKN ORLEN w sytuacjach kryzysowych,
Odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie programu Pracodawca Przyjazny Rodzinie.

Celami działań związanymi z zarządzaniem różnorodnością są:

Równe traktowanie pracowników w zatrudnieniu oraz zakaz dyskryminacji,
Poszanowanie dla różnorodności,
Zarządzanie różnicami kulturowymi,
Otwartość na zatrudnianie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją na rynku pracy, ułatwianie im zatrudnienia w
spółkach Grupy ORLEN i tym samym podnoszenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
Wspieranie inicjatyw pracowniczych związanych z praktykami równościowymi w ﬁrmie,
Polityka wynagradzania i premiowania,
Standardy zatrudniania i wynagradzania oddelegowanych pracowników, tj. ekspatów i inpatów,
Dostosowanie miejsc pracy do potrzeb pracowników (np. osób z niepełnosprawnościami, matek karmiących),
Wsparcie dla grup osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
Działania wspierające godzenie życia zawodowego i prywatnego (tzw. Programy Work-Life Balance).

Ponadto polityka różnorodności realizowana jest poprzez następujące działania:

Organizacja szkoleń zawierających tematykę zarządzania różnorodnością, przeprowadzanie kampanii informacyjnej dotyczącej budowania
świadomości nt. niepełnosprawności w miejscu pracy uwzględniając spotkania informacyjno-konsultacyjne dla pracowników PKN ORLEN
i spółek z Grupy ORLEN, dyżury ze specjalistą w tym zakresie,
Wolontariat pracowniczy,
Uwzględnianie aspektów dot. różnorodności w procesach i narzędziach HR (m.in.: rekrutacja, szkolenia i rozwój, wynagradzanie) oraz
kształtowaniu kultury organizacyjnej,
Warsztaty dla ekspatów w zakresie zarządzania różnicami kulturowymi,
Cykliczne przeprowadzanie wśród pracowników badania zaangażowania i satysfakcji z pracy,
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Powołanie zespołu koordynującego przeciwdziałanie mobbingowi (Komisja Antymobbingowa powoływana przez pracodawcę do
rozpatrywania skarg na wypadek zaistnienia w spółce zachowań mobbingowych),
Powołanie funkcji Rzecznika ds. Etyki, do którego można zgłaszać naruszenia „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.” (czyli
dotyczących także dyskryminacji i mobbingu),
Powołanie Komitetu Kapitału Ludzkiego, który opiniuje, zatwierdza/przekazuje do zatwierdzenia przez Zarząd PKN ORLEN i monitoruje
przestrzeganie „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.” w szczególności rozpatruje istotne naruszenia, podejmuje działania
naprawcze, wydaje wytyczne a także rozpatruje istotne zagadnienia dotyczące kwestii etycznych,
Podpisanie Deklaracji współpracy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i PKN ORLEN, co
zainicjowało działania mające na celu zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w Grupie Kapitałowej. Efektem tych działań było
przystąpienie do Programu „Praca-Integracja”. Obok PKN ORLEN do Programu przystąpiło siedem spółek Grupy ORLEN: ANWIL, ORLEN
CUK, ORLEN Eko, ORLEN KolTrans, ORLEN Ochrona, ORLEN Paliwa oraz ORLEN Południe.

W skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKN ORLEN wchodzą członkowie z wykształceniem m.in. w zakresie prawa, ekonomii i chemii oraz
różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Na 31 grudnia 2019 roku w skład Zarządu spółki wchodziło 5 mężczyzn i 1 kobieta, a w skład Rady
Nadzorczej wchodziło 6 kobiet i 4 mężczyzn. Struktura wiekowa Członków Zarządu przedstawiała się następująco: 30-39 lat – 1 osoba, 40-50 lat
– 4 osoby, 60-70 lat – 1 osoba, a Rady Nadzorczej: 40-49 lat – 6 osób, 50-60 lat – 1 osoba, powyżej 60 lat – 3 osoby.
GRI:

4 05-1

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci i wieku

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej

j.m.

Grupa ORLEN
2019

PKN ORLEN

2018

2019

2018

Zarządy Spółek Grupy ORLEN wg płci, w tym:
Kobiety

[%]

13

9

17

14

Mężczyźni

[%]

87

91

83

86

Kobiety

[%]

31

32

60

56

Mężczyźni

[%]

69

68

40

44

< 30 lat

[%]

1

0

0

0

30-50

[%]

72

72

83

71

>50

[%]

27

28

17

29

< 30 lat

[%]

1

3

0

0

30-50

[%]

79

82

60

100

>50

[%]

20

15

40

0

Menedżerowie

[%]

1

1

1

1

Nie-menedżerowie

[%]

99

99

99

99

Menedżerowie

[%]

12

11

14

11

Rady Nadzorcze Grupy ORLEN wg płci, w tym:

Zarząd – struktura ze względu na wiek, w tym:

Rada Nadzorcza – struktura ze względu na wiek, w tym:

Pracownicy – struktura zatrudnienia według wieku, w tym:
< 30 lat

30-50
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Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej

j.m.

Grupa ORLEN

PKN ORLEN

Nie-menedżerowie

[%]

88

89

86

89

Menedżerowie

[%]

10

9

14

7

Nie-menedżerowie

[%]

90

91

86

93

Menedżerowie

[%]

9

8

11

11

Nie-menedżerowie

[%]

91

92

89

89

Menedżerowie

[%]

11

9

13

8

Nie-menedżerowie

[%]

89

91

87

92

>50

Pracownicy – struktura zatrudnienia według płci, w tym:
Kobiety

Mężczyźni
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ZINTEGROW ANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Wskaźniki GRI na tej stronie:

GRI:

102-11, 103-3

Kapitały:

102-11, 103-3

Grupa ORLEN dostarcza Klientom produkty najwyższej jakości, dążąc jednocześnie do osiągania maksymalnie możliwej neutralności
ekologicznej, efektywności energetycznej, wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji.

Zintegrowany System Zarządzania
Realizacji tej deklaracji służy „Zintegrowany System Zarządzania” (ZSZ). W skład ZSZ wchodzą:

System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001 i AQAP 2110.
System Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001.
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PNN-18001.
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PNISO/IEC 27001.
System Certyﬁkacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw
(ISCC EU).

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP
oparty o wymagania Kodeksu Żywnościowego (Codex
Alimentarius).
System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO/IEC 17025 (w
komórkach organizacyjnych wykonujących badania
metodami wymagającymi uznania UDT).
System Zarządzania Risk Based Inspection (RBI).
System Zarządzania Energią (SZEn) wg ISO 50001.

System Certyﬁkacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw
(KZRINiG).
System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

Zakres i zasady funkcjonowania ZSZ regulują:

Księgi Systemów Zarządzania z załącznikami (ZSZ, HACCP, ZKP, Jakości, RBI, SZEn), w których treści są określone i opisane poszczególne
procesy systemowe.
Procedury systemowe zatwierdzane przez Prezesa Zarządu Generalnego Dyrektora/Członków Zarządu.
Mapy, Karty i Mierniki zidentyﬁkowanych Procesów.
Procedury /instrukcje operacyjne zatwierdzane przez Dyrektorów /Kierowników, dotyczące nadzorowanych przez nich procesów /
obszarów.

Stosowane jest podejście procesowe polegające na zidentyﬁkowaniu i zmapowaniu procesów, z uwzględnieniem analizy kontekstu
funkcjonowania całej organizacji, niezbędnych do zapewnienia zgodności z wymaganiami oferowanych klientom wyrobów i usług, przy
zachowaniu proekologicznych metod produkcji, proekologicznego podejścia i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, ciągłej
poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz spełniania wymagań we wszystkich obszarach mających wpływ na bezpieczeństwo informacji
przetwarzanych w PKN ORLEN. Określona została sekwencja procesów i ich wzajemne powiązania, które stanowią wielowarstwowy
mechanizm pozwalający rozpoznawać i spełniać wymagania klientów. Monitorowanie poszczególnych procesów oraz ocena skuteczności
osiągania ich celów odbywa się poprzez weryﬁkowanie uzyskiwanych wartości mierników dla procesów i ich porównywanie z wartościami
przyjętymi, jako kryteria oceny. Takie rozwiązanie pozwala zarządzać i doskonalić procesy na podstawie rzeczywistych, mierzalnych danych.
Zgodnie z podejściem opartym na ryzyku, właściciele procesów odpowiadają za identyﬁkację zagrożeń i możliwości (ryzyk i szans), które mogą
potencjalnie wpływać na działania i efektywność realizowanych procesów – spełnienie wymagań klientów i podejmowanie odpowiednich
„proporcjonalnych” działań z nimi związanych.
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W sposób procesowy realizowany jest system auditów wewnętrznych funkcjonujący w oparciu o dedykowaną procedurę i weryﬁkujący
zgodność działania poszczególnych obszarów z przyjętymi do stosowania standardami. Podejmowane działania doskonalące obejmują
warunki wewnętrzne i zewnętrzne oraz identyﬁkują szanse i możliwości, jakie pojawiają się przed organizacją. Kierunki doskonalenia ZSZ są
ustalane przez Najwyższe Kierownictwo zgodnie z Procedurą nadzorowania ZSZ przez Najwyższe Kierownictwo Spółki. Tryb realizacji działań w
poszczególnych obszarach ustalono w obowiązujących procedurach.

Poprzez standaryzację i stosowanie mechanizmów systemowych, w tym działań zapobiegawczych realizuje się zasada przezorności,
prewencja ryzyka szkód środowiskowych, skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem informacji. Zasadę przezorności
wspierają mechanizmy systemowe, uprzedzające występowanie nieprawidłowości, bazujące na analizie procesów oraz elementach analizy
ryzyk i szans. Zgodnie z zasadą przezorności działalność biznesowa uwzględnia ograniczenia zapobiegające degradacji środowiska.
W 2019 roku zrealizowano następujące kluczowe zadania w ramach ZSZ:

Doskonalono w PKN ORLEN certyﬁkowany „Zintegrowany

Kontynuowano realizację działań mających na celu

System Zarządzania”.

obejmowanie kolejnych instalacji Systemem Zarządzania RBI

Utrzymywano współpracę z jednostkami certyﬁkującymi w
zakresie nadzoru nad Systemami Zarządzania.
Doskonalono narzędzia wspierające nadzór nad
udokumentowaną informacją.
Kontynuowano wdrażanie wytycznych ICAO w zakresie
zapewnienia jakości paliwa JET A-1 w łańcuchu logistycznym.

oraz uzyskanie pozytywnego wyniku auditu dla całego
zakresu jego funkcjonowania.
Utrzymywano i doskonalono System Zarządzania
Bezpieczeństwem Żywności.
Wdrożono i certyﬁkowano System Zarządzania Energią oparty
o wymagania normy ISO 50001.
Wdrożono i certyﬁkowano System Certyﬁkacji Łańcucha
Produkcji Biomasy i Biopaliw (KZRINiG).

Szczegółowe informacje na temat efektów działań realizowanych w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania w 2019 roku są dostępne
w pozostałych częściach Raportu Zintegrowanego, między innymi:

Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i kluczowe wskaźniki dotyczące wpływu działalności na środowisko zostały opisane w
rozdziale „Środowisko i Klimat”.
Statystyki prezentujące zgodność działalności z najwyższymi standardami bezpieczeństwa zawiera sekcja „Bezpieczeństwo Pracowników i
Podwykonawców”.
Dane w zakresie efektów działań, których cele jest zdrowie i bezpieczeństwo klientów zawiera sekcja „Odpowiedzialność wobec Klientów”.
Opis efektów zarządzania energią jest dostępny w sekcji „Zarządzanie Energią”.
Dane dotyczące wykorzystanych biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju są dostępne w sekcji „Surowce i
procesy produkcyjne”.

Audit – weryﬁkacja zewnętrzna i wewnętrzna ZSZ
W 2019 roku PKN ORLEN został poddany okresowo przeprowadzanej weryﬁkacji zewnętrznej, której potwierdzeniem są Certyﬁkaty zgodności
realizowanych działań z wymaganiami międzynarodowych standardów.

Do oceny działalności spółki powoływane są akredytowane jednostki zewnętrzne, które corocznie prowadzą audity w obszarach objętych
systemami zarządzania. W roku 2019 były to:

Audit recertyﬁkacyjny ZSZ – Bureau Veritas Polska, Płock, Gdańsk, Świnoujście, Ostrów Wielkopolski, Szczecin , 6 – 10 maja 2019 roku.
Uzyskano potwierdzenie prawidłowości realizowanych działań systemowych i rekomendację nowych certyﬁkatów zgodności
Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 i PN-EN
ISO/IEC 27001:20014 . W trakcie auditu nie stwierdzono niezgodności.
Audit recertyﬁkacyjny ISCC – Bureau Veritas Polska, Płock, Ostrów Wielkopolski, 15-16 maja 2019 roku. W wyniku auditu nie stwierdzono
niezgodności i uzyskano nowy certyﬁkat zgodności z Dyrektywą RED i Systemem Certyﬁkacyjnym ISCC EU.
Audit recertyﬁkacyjny AQAP 2110 – CCJ WAT, Płock, 28-30 maja 2019. W wyniku auditu nie stwierdzono niezgodności i uzyskano nowe
certyﬁkaty zgodności Systemu Zarządzania Jakością z AQAP 2110 i ISO 9001:2015.
Audit ZKP – Polskie Centrum Badań i Certyﬁkacji, Płock, 31 maja 2019 roku. W wyniku auditu nie stwierdzono niezgodności, utrzymano
ważność certyﬁkatów.
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W wyniku auditów zewnętrznych nie stwierdzono niezgodności, uzyskano potwierdzenie prawidłowości utrzymywanych przez PKN ORLEN
działań systemowych oraz rekomendacje dla nowych certyﬁkatów.

W 2019 roku zrealizowano 513 auditów wewnętrznych, 15 auditów weryﬁkacji prawidłowości monitorowania emisji CO2, 8 auditów u
dostawców wyrobów i usług oraz 7 auditów ISCC.

Certyﬁkaty przyznane PKN ORLEN:
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Wdrożone i certyﬁkowane Systemy Zarządzania wspierają między innymi:

Możliwość spełnienia wymagań klienta – często posiadanie

Wzrost zysku wywołany obniżką kosztów własnych na skutek

certyﬁkatu jest podstawowym warunkiem formalnym

zapewnienia odpowiedniej, oczekiwanej przez Klientów

nawiązania współpracy – dostęp do rynku krajowego i

jakości.

zagranicznego.

Doskonalenie działań środowiskowych i wpływ na poprawę

Budowanie przewagi konkurencyjnej.

stanu środowiska.

Wzrost prestiżu ﬁrmy i jej usług /produktów zarówno w

Zmniejszenie kosztów związanych z ograniczeniem zużycia

oczach jej obecnych, jak i potencjalnych klientów.

energii, zmniejszenie liczby odpadów.

Uporządkowanie dokumentacji wewnętrznej – podejście

Ograniczenie wystąpienia ryzyka sytuacji kryzysowych –

procesowe wspiera zarządzanie organizacją i pomaga

unikanie awarii przemysłowych.

wyeliminować nieefektywne działania.
Poufność, która zapewnia, że informacja jest dostępna
wyłącznie dla autoryzowanego personelu z prawem dostępu.
Integralność, która zabezpiecza dokładność i kompletność
zarówno informacji, jak i stosowanych metod.
Dostępność, która zapewnia, że autoryzowani użytkownicy
mają dostęp do informacji i zgromadzonych zasobów wtedy,
kiedy jest to wymagane.
Podniesienie jakości pracy – ograniczenie liczby reklamacji.

Dostosowywanie ﬁrmy do obowiązujących wymagań –
unikanie kar.
Wpływ na rozpowszechnianie myślenia proekologicznego.
Identyﬁkację zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników i
szybkie przeciwdziałanie tym zagrożeniom.
Angażowanie wszystkich pracowników w zapewnienie
bezpiecznej pracy – ograniczenie kosztów związanych z
wypadkami.
Wzrost zaufania pracowników do organizacji i identyﬁkowanie
się z jej działaniami.

Systemy Zarządzania w spółkach Grupy ORLEN
W 2019 roku prowadzono kontynuację prac nad integracją w obszarze Systemów Zarządzania w Grupie Kapitałowej ORLEN w celu
dostosowania modelu zarządzania do strategii rozwoju PKN ORLEN, w której Budowa Wartości, Ludzie i Siła Finansowa niezmiennie pozostają
ﬁlarami rozwoju w perspektywie 2021 roku. W 2019 roku spółki Grupy Kapitałowej prowadziły działania w zakresie Zintegrowanych Systemów
Zarządzania zgodnie z zasadami koncepcji optymalizacji funkcjonowania tego obszaru. Polityki ZSZ wdrożono w kluczowych spółkach Grupy
ORLEN tj: PKN ORLEN, ORLEN Administracja, ANWIL, Basell ORLEN Polyoleﬁns, ORLEN Laboratorium, ORLEN EKO, ORLEN Asfalt, ORLEN
Serwis, ORLEN Upstream, IKS Solino, ORLEN KolTrans, ORLEN OIL, ORLEN Administracja, ORLEN Aviation, ORLEN Paliwa, ORLEN Projekt,
ORLEN Budonaft, ORLEN Lietuva, Grupa UNIPETROL, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych, ORLEN Południe, ORLEN Centrum Serwisowe,
ORLEN Ochrona.
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Zintegrowane Systemy Zarządzania zbudowano w oparciu o wymagania norm:

Systemy Zarządzania Jakością zgodne z ISO 9001:2015,
Systemy Zarządzania Środowiskowego zgodne z ISO 14001:2015,
Systemy Zarządzania BHP zgodne z PN-N 18001 /OHSAS 18001, dostosowywane obecnie do wymagań ISO 45001:2015,
Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001.

W zależności od potrzeb biznesowych danej spółki, uzyskała wybrane certyﬁkaty spośród wyżej wymienionych.

Część spółek certyﬁkowała wdrożone w swoich strukturach: System Zarządzania AQAP 2110, Zakładową Kontrolę Produkcji, System
Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym SMS, System Zarządzania Utrzymaniem w Transporcie Kolejowym MMS, System
Zarządzania Jakością Procesów Spawalniczych, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP, System Zarządzania Energią wg ISO
50001, System ISCC EU, System KZR INiG, System Zarządzania Jakością w Laboratorium wg ISO 17025.
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STRATEGIA GRUPY ORLEN

Wskaźniki GRI na tej stronie:

103-1, 103-2

Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem realizacji Strategii na lata 2019-2022 opublikowanej w dniu 20
grudnia 2018 roku.
GRI:

103-1, 103-2

Wizja rozwoju Koncernu w nowej strategii wpisuje się w globalne trendy między innymi w zakresie wykorzystania źródeł energii, rozwoju
technologii oraz procesów społecznych, które wpłyną na nowe zachowania i oczekiwania klientów. PKN ORLEN będzie koncentrował się na
wzmacnianiu pozycji rynkowej, orientacji na klienta, wykorzystaniu zintegrowanego łańcucha wartości, w tym wzrastającej roli petrochemii
oraz ostrożnej kontynuacji w segmencie wydobycia.

Ważnym elementem strategii jest również nastawienie na innowacje tworzące wartość poprzez:

rozwijanie innowacyjności wewnętrznej i zewnętrznej w

budowę Centrum Badawczo Rozwojowego, będącego

organizacji,

platformą współpracy pomiędzy PKN ORLEN oraz światem

optymalizację warunków do tworzenia innowacji w Grupie
ORLEN,
utworzenie Strategicznej Agendy Badawczej PKN ORLEN,
uruchomienie narzędzi pozyskiwania innowacji: akcelerator i

nauki i biznesem,
własne prace badawcze i testy usprawniające procesy,
udoskonalające produkty i optymalizujące wsady,
prace nad własnymi technologiami.

fundusz CVC,
rozwój współpracy ze startupami,
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Filary i aktualizacja kierunków strategii PKN ORLEN 2019-2022

Dynamika otoczenia rynkowego wymusza dostosowanie perspektywy planistycznej. Dlatego w nowej strategii utrzymano zaprezentowany już
poprzednio sposób prezentacji celów i aspiracji. Kierunki strategiczne wyznaczono na kolejne 4 lata, natomiast w związku z dużą zmiennością
parametrów makroekonomicznych konkretne cele ﬁnansowe i operacyjne zaprezentowano na lata 2019-2020.

Główne cele strategii PKN ORLEN w latach 2019-2020:

średnioroczna EBITDA wg LIFO na poziomie 10,3 mld PLN

realizacja średniorocznych nakładów inwestycyjnych na poziomie 6,8 mld PLN
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utrzymanie dźwigni ﬁnansowej poniżej 30%

systematyczna wypłata dywidendy na akcję, uwzględniająca sytuację ﬁnansową

EBITDA LIFO przed odpisami [mld PLN]

Nakłady inwestycyjne [mld PLN]
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REALIZACJA STRATEGII W 2019 ROKU

Wskaźniki GRI na tej stronie:

103-3

Kapitały:

W 2019 roku PKN ORLEN konsekwentnie realizował większość założonych celów strategicznych.
GRI:

103-3

Poziom zysku EBITDA LIFO1 w 2019 roku wyniósł 9,2 mld PLN i był niższy o 1,1 mld od zakładanego średniorocznego poziomu EBITDA LIFO w
latach 2019-2020. Koncern po raz kolejny został odznaczony tytułem The World’s Most Ethical Company 2019 i Top Employer Polska 2019.

1)

Przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: (0,2) mld PLN w roku 2019.

Niższy od zakładanego poziom EBITDA LIFO w 2019 roku wynikał przede wszystkim z istotnie mniejszej skali spodziewanych korzystnych
efektów związanych z regulacją IMO (ograniczającą zawartość siarki w paliwie bunkrowym do poziomu poniżej 0,5%) w stosunku do projekcji
wykorzystanych do konstrukcji planu ﬁnansowego. Przyczyną tego było wyraźne spowolnienie gospodarki globalnej w 2019 roku znacznie
głębsze, niż przewidywano. Przyczyniło się do tego wiele czynników, takich jak kosztowne wojny celne i konﬂikt USA z Iranem, czy rachityczny
wzrost strefy euro, których skutkiem była awersja do ryzyka, osłabiająca perspektywy rozwoju gospodarek wschodzących.

Spowolnienie gospodarki globalnej przełożyło się na redukcję o połowę przyrostu globalnego popytu na ropę naftową i paliwa płynne w
stosunku do założeń, podczas gdy skutkiem konﬂiktu USA z Iranem było podtrzymanie cen ropy. W związku z powyższym modelowa marża
downstream obniżyła się o (2,8) USD/bbl w stosunku do planu, co spowodowało obniżenie się EBITDA LIFO o blisko (2,7) mld PLN w stosunku
do planu.

Stabilna sytuacja ﬁnansowa koncernu pozwalała realizować inwestycje rozwojowe i jednocześnie konsekwentnie zwiększać wysokość
wypłacanej dywidendy, która za 2018 rok wyniosła ok. 1,5 mld PLN. Jednocześnie utrzymane zostały bezpieczne wskaźniki ﬁnansowe.

Pozycja PKN ORLEN jest bardzo dobra i umożliwia dalszy rozwój. Koncern
dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami, zdolnymi do
przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a także własną
bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły ok. 200
mln boe.
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Filary Strategii

1) Przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: (0,2) mld PLN w roku 2019.
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Segmenty Operacyjne

Segm ent Downstream
Dźwignie wartości w 2019 roku:
Bezpieczeństwo surowcowe

Doskonałość operacyjna

Dywersyﬁkacja dostaw ropy.
Zabezpieczanie dostaw gazu
ziemnego.
Budowa przewagi konkurencyjnej w
oparciu o energetykę niskoemisyjną.

W zmocnienie pozycji rynkowej

Dalsza poprawa efektywności

Inwestycje w wydłużanie łańcucha

aktywów raﬁneryjnych.

wartości produkcji petrochemicznej.

Wykorzystanie synergii z integracji

Wdrożenie programu operacyjnego

zakładów produkcyjnych.

dla biopaliw: budowa instalacji

Gotowość na wyzwania rynkowe i
regulacyjne.

produkcyjnych, dostosowania
operacyjne oraz prace B+R.
Utrzymywanie pozycji lidera na
rynkach macierzystych dzięki
poszerzaniu oferty produktowej.

Realizacja w 2019 roku:
Sprzedaż i Logistyka

Utrzymanie pozycji lidera sprzedaży paliw na hurtowym rynku w Polsce (przy nieznacznym spadku udziałów w rynku w efekcie
optymalizacji źródeł zaopatrzenia i logistyki oraz maksymalizacji udziału produkcji własnej w strukturze sprzedaży).
Odbudowa przez Koleje Litewskie, na mocy porozumienia z ORLEN Lietuva, 19 km odcinka torów z Możejek do Renge. Tym samym
Raﬁneria w Możejkach odzyskała najkrótsze połączenie kolejowe z Łotwą.
Wzrost kosztu jednostkowego logistyki o 5,85 %.

Realizacja inwestycji

Złożenie do Komisji Europejskiej wniosku koncentracyjnego w związku z planowanym przejęciem przez PKN ORLEN kontroli kapitałowej
nad Grupą LOTOS.
Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Grupy ENERGA z siedzibą w Gdańsku.
Zakończenie inwestycji budowy instalacji metatezy w Płocku.
Podpisanie umowy dotyczącej budowy Centrum Badawczo – Rozwojowego w Płocku.
Zgoda Rady Nadzorczej PKN ORLEN na realizację budowy instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.
Zawarcie przez ANWIL umów na budowę instalacji kwasu azotowego i neutralizacji instalacji granulacji oraz infrastruktury pomocniczej w
ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów.
Zakończenie Mechanical Completion oraz uzyskanie pozwolenie na uruchomienie instalacji do produkcji PE3 w spółce Unipetrol.
Poprawa kluczowych wskaźników:
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Rekordowy przerób ropy do poziomu 33,9 mln ton (wzrost o 0,5 mln ton vs. 2018).
Wzrost uzysku lekkich i średnich destylatów.

Segm ent Detal
Dźwignie wartości w 2019 roku:
Nowoczesna sieć sprzedaży paliw

Unikalne doświadczenia zakupowe

Doskonałość operacyjna

Rozwój sprzedaży w sklepie i

Wprowadzanie nowych usług i

Utrzymywanie pozycji lidera na

gastronomii.

kanałów obsługi klientów.

rynkach macierzystych.

Dalsze podnoszenie standardu

Elastyczna i spersonalizowana oferta

Optymalne zarządzanie

technicznego stacji.

w oparciu o analitykę danych (big

asortymentem i ofertą

data).

gastronomiczną oraz usługami.

Poprawa satysfakcji klientów i rozwój

Poprawa efektywności kosztowej.

Dostosowywanie stacji do sprzedaży
paliw alternatywnych.
Rozwój organiczny sieci stacji.

programu lojalnościowego w
kierunku e-commerce.

Doskonalenie procesów obsługi
klientów i zarządzania stacjami.

Realizacja w 2019 roku:
Nowoczesna sieć sprzedaży paliw

Rozwój sieci stacji paliw Grupy o 33 stacje.
Wzrost udziału w rynku na wszystkich rynkach poza litewskim (gdzie utrzymaliśmy swoją pozycję).
Sprzedaż paliw na poziomie około 10 mln t na wszystkich rynkach operacyjnych.
Wejście na rynek słowacki – otwarcie 10 nowych stacji paliw.
Wzrost do 37 liczby stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce.

Unikalne doświadczenia zakupowe

Rozpoczęcie procesu przejęcia pakietu 100% akcji RUCH S.A.
Rozpoczęcie procesu cobrandingu zagranicznych sieci stacji paliw, poprzez połączenie logotypów lokalnych marek Benzina i Star z
logotypem Grupy ORLEN.
Koncept gastronomiczny Stop Cafe 2.0. (Star Connect) na kolejnych 186 stacjach w Polsce, 60 w Czechach, 1 na Słowacji oraz 45 w
Niemczech. Dzięki czemu na koniec 2019 roku PKN ORLEN posiadał już 558 stacji w tym formacie w Polsce, 160 w Czechach, 1 na Słowacji,
117 w Niemczech oraz 8 na Litwie.
Wzrost marży pozapaliwowej o 13%.
Wdrożenie i rozwój nowych produktów i usług:
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Objęcie kolejnych stacji usługą Mobilny Kasjer, umożliwiającą dokonywanie płatności na podjeździe w godzinach wzmożonego ruchu.
Na ponad 460 stacjach paliw wprowadzono możliwość obustronnego tankowania samochodów.
Dalszy rozwój usługi płatności mobilnych (aplikacja ORLEN Mobile) – obecnie wszystkie stacje są gotowe do obsługi płatności
mobilnych.
Kontynuacja współpracy z ﬁrmą Nextbike Polska, w ramach której na 36 stacjach PKN ORLEN uruchomiono możliwość wypożyczenia
rowerów klasycznych oraz elektrycznych (łącznie 360 sztuk).
Rozwój oferty gastronomicznej na stacjach ORLEN dla wegan i wegetarian.
Dostosowywanie oferty dzięki big data.
Zwiększanie satysfakcji klientów i dalszy rozwój programu lojalnościowego.

Doskonałość operacyjna

Wzrost marż jednostkowych na paliwach na rynku polskim i czeskim. Spadek na rynku litewskim (niskie ceny utrzymywane przez rynek)
oraz niemieckim (bardzo wysoki poziom marż osiąganych w 2018 roku na skutek problemów w logistyce)

Segm ent W ydobycie
Dźwignie wartości w 2019 roku:
Dalszy wzrost wydobycia

Ostrożna kontynuacja

Doskonałość operacyjna

Koncentracja na dobrej jakości

Elastyczne reagowanie na zmiany

Stała poprawa kluczowych

aktywach i najbardziej rentownych i

zachodzące na rynku ropy i gazu

wskaźników operacyjnych

Dostosowywanie nakładów

Uzyskiwanie synergii w ramach

inwestycyjnych do sytuacji makro

segmentu w Polsce i Kanadzie

perspektywicznych projektach w
Polsce i w Kanadzie

Generowanie dodatnich przepływów
pieniężnych

Realizacja w 2019 roku:
Dalszy wzrost wydobycia i ostrożna kontynuacja

Zwiększenie poziomu średniego wydobycia o 1% r/r, do 18,2 tys. boe/d
Polska: 1,0 tys. boe/d
Kanada: 17,2 tys. boe/d
Aktualizacja zasobów węglowodorów 2P do poziomu 197,3 mln boe, m.in. w związku z rewizją portfela aktywów:
Polska: 11,0 mln boe
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Kanada: 186,3 mln boe
Wzrost liczby odwiertów netto o 0,3 do poziomu na koniec 2019 roku:
Polska: 3,0 odwiertów netto (bez zmian)
Kanada: 16,6 odwiertów netto (wzrost o 0,3 odwiertu)

Doskonałość operacyjna

Koncentracja działań na najbardziej perspektywicznych i rentownych obszarach, bieżący monitoring portfela projektów Upstream
Intensyﬁkacja projektów związanych z zagospodarowaniem posiadanych złóż
Elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku cen węglowodorów (dostosowanie poziomu nakładów inwestycyjnych do sytuacji
makro)
Inicjatywy związane ze stała poprawą kluczowych wskaźników operacyjnych i ﬁnansowych

Kluczowe czynniki sukcesu strategii
Szukaj

W ykonanie
2017

W ykonanie
2018

W ykonanie
2019

10,4

8,3

9,2

Downstream (mld PLN)

8,7

6,0

6,7

Detal (mld PLN)

2,0

2,8

3,0

Wydobycie (mld PLN)

0,3

0,3

0,3

Dźwignia ﬁnansowa (%)

2,2

15,7

6,3

0,07

0,67

0,28

54 ,2

57,4

56,0

94

95

96

Wykorzystanie mocy instalacji oleﬁn (%)

78,0

74 ,0

79,0

Przerób ropy w Grupie PKN ORLEN (mln t)

33,2

33,4

33,9

Uzysk paliw PKN ORLEN (%)

80,0

81,0

84 ,0

15,2

16,2

16,5

4 ,1

4 ,3

4 ,4

W ybierz

KPI Finansowe

EBITDA LIFO (przed odpisami aktualizującymi) (mld PLN)

Dług netto/EBITDA LIFO (przed odpisami aktualizującymi) (%)

KPI Downstream

Udział w rynku paliw w Polsce1 (%)

Wykorzystanie mocy raﬁneryjnych (%)

KPI Detal

Udział sprzedaży paliw w rynkach macierzystych 1

Sprzedaż na stację (mln l)
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Liczba stacji efektywnych1

2 742

2 748

2 780

5,7

6,6

6,7

Zasoby węglowodorów (mln boe)

152,6

210,6

197,3

Liczba nowych odwiertów (netto)

17,5

19,4

19,6

KPI W ydobycie

Wydobycie węglowodorów (mln boe/r)

1

Stan na koniec roku
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REALIZACJA ZAMIERZEŃ INW ESTYCYJNYCH

Kapitały:

Grupa ORLEN zarządza strukturą nakładów inwestycyjnych w zależności od sytuacji rynkowej i koncentruje
się na najbardziej efektywnych projektach inwestycyjnych.
Zwiększenie aktywów trwałych [mln PLN]

Podział nakładów wg rynków działalności [%]

Do największych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku należały:
Downstream

Budowa instalacji Polietylenu w Czechach
Budowa instalacji Metatezy w Płocku
Budowa instalacji PPF Spliter na Litwie
Projekty w ramach Strategii Kawernowej w Polsce
Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu
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Zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji do produkcji Bioetanolu II generacji w
ORLEN Południe
Budowa instalacji Glikolu w ORLEN Południe
Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku
Budowa kotłowni dla instalacji Steam Cracker w Czechach
Budowa węzła wydzielenia paraﬁn z surowca reformingowego MaxEne w PKN ORLEN

Detal

Uruchomienie 64 nowych stacji paliw (w tym: 43 w Polsce, 6 w Niemczech, 7 w
Czechach i 8 na Słowacji),
Modernizacja i rebranding 132 stacji paliw (w tym: 127 w Polsce i 5 w Czechach),
Otwarcie 297 nowych punktów z ofertą Stop Cafe/Star Connect (włączając w to sklepy
convenience pod marką O!SHOP)

W ydobycie

Kanada – 476 mln PLN /Polska – 158 mln PLN.
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ESG

Wskaźniki GRI na tej stronie:

103-3

Kapitały:

Wdrażanie dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju stanowi integralną część realizacji strategii
biznesowej Grupy ORLEN.
GRI:

103-3

Naszym Interesariuszom dostarczamy produkty i usługi najwyższej jakości, jednocześnie dążąc do maksymalnej neutralności ekologicznej,
efektywności energetycznej i wysokich standardów bezpieczeństwa.

Działania Grupy ORLEN z zakresu ESG (environmental=środowisko; social responsibility=społeczna odpowiedzialność; governance=ład
korporacyjny) prezentujemy w cyklicznych publikacjach, takich jak:

Sprawozdanie nt. Informacji Nieﬁnansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. – najnowsze sprawozdanie, za 2019 rok, zostało opublikowane
w marcu br. na stronie korporacyjnej i jest dostępne pod adresem www.orlen.pl.
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN – bieżący, jak i poprzednie raporty, są publikowane w formie serwisu online i dostępne pod adresem
raportyroczne.orlen.pl.

Informacje z zakresu ESG są publikowane w oparciu o międzynarodowy standard ujawniania informacji pozaﬁnansowych GRI Standards (Global
Reporting Initiative Standards) i poddawane niezależnej weryﬁkacji. Interaktywna lista wskaźników GRI opisanych w Raporcie Zintegrowanym
Grupy ORLEN za 2019 rok jest dostępna w sekcji „Nasz Raport”. W raporcie uwzględniamy także ranking ryzyk ESG Sustainalytics. Nasza działalność
wpisuje się również w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. PKN ORLEN podejmuje działania, żeby w coraz większym zakresie spełniać
wytyczne Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w zakresie ujawniania informacji na temat klimatu.

Obecnie PKN ORLEN pracuje nad kompleksową strategią, w której adresuje wyzwania związane z wpływem swojej działalności na zmiany klimatu.
Prezentacja strategii przewidziana jest na koniec 2020 roku.

Środowisko
Świadomi wpływu naszej działalności na środowisko systematycznie
dostosowujemy planowanie i metody prowadzenia procesów do wymogów
trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Czynimy to poprzez traktowanie ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom jako elementów zintegrowanych.
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Potwierdzeniem podporządkowania strategii spółki celowi, jakim jest osiągnięcie możliwie maksymalnej neutralności ekologicznej dla
bezpośredniego otoczenia, jest wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego.

PKN ORLEN na bieżąco odpowiada na wyzwania związane z wpływem swojej działalności na zmiany klimatu rozwijając działalność w oparciu o
innowacyjne oraz niskoemisyjne technologie i produkty, a także zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Grupa ORLEN
inwestuje w najlepsze dostępne techniki środowiskowe (BAT), prowadząc działalność biznesową z zachowaniem możliwie najwyższej
neutralności ekologicznej procesów produkcyjnych oraz magazynowania i dystrybucji produktów.

Informacje dotyczące powyższych zagadnień zostały przedstawione w sekcji „Odpowiedzialność za środowisko i klimat” w Raporcie
Zintegrowanym.

Także w tym dokumencie zostały opisane polityki, działania oraz wskaźniki w zakresie kluczowych aspektów oddziaływania na środowisko i
klimat, jakimi są m.in.: woda, ścieki, emisje do powietrza (w tym gazów cieplarnianych – CO2), odpady, nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska,
opłaty środowiskowe, liczba i masa istotnych wycieków. Raport prezentuje również podejście do zarządzania energią, informacje dotyczące
surowców i procesów produkcyjnych, a także opis ryzyk zw. z wpływem działalności na środowisko i klimat oraz sposoby ich mitygacji.

Mając na względzie powyższe, spółka wypracowała i wdrożyła uregulowany tryb postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia awaryjnego oraz
respektuje obowiązki związane z powiadamianiem odpowiednich służb. W „Instrukcji awaryjnej” jest określony tryb powoływania i pracy Zespołów
Technicznych oraz Zespołów Awaryjnych, a także sposób obliczania strat wynikających z zaistniałego zdarzenia awaryjnego.

W Grupie ORLEN inicjowane są projekty edukacyjne, których celem jest budowanie wrażliwości ekologicznej Interesariuszy. Spółki Grupy ORLEN
angażują się w opiekę nad sokołami wędrownymi, akcje zarybiania rzek, sprzątania nabrzeży akwenów wodnych, zakładane są hodowle pszczół w
sąsiedztwie zakładów produkcyjnych. Informacje na ten temat zawiera sekcja „Działalność Ekologiczna i Bioróżnorodność”.

Woda

Opis

Jednostka

2019

2018

2017

2016

2015

Wskaźnik
GRI

W ODA
Ilość wody pobranej w
Grupie ORLEN, w tym:

m3

94 087 784

90 278 813

86 406 615

82 679 160

84 087 615

Wody powierzchniowe

m3

89 090 471

85 722 181

84 269 186

79 233 690

80 848 285

Wody podziemne

m3

1 555 827

1 536 927

1 325 125

2 489 807

2 404 451

Wody wodociągowe

m3

3 441 486

3 019 705

812 304

955 663

834 879

m3

2 018 056 814

GRI 303-1

RECYRKULACJA W ODY
Ilość powtórnie
wykorzystanej wody w
Grupie ORLEN

Projekt realizowany od 2019 roku

GRI 3033

Emisje

Opis

Jednostka

2019

2018

2017

2016

Wskaźnik
GRI

2015

EMISJE
Emisje poszczególnych
substancji w Grupie
ORLEN, w tym:

Mg

15 971 785

15 061 640

14 464 114

13 046 051

13 741 258

Dwutlenek siarki

Mg

17 250

18 290

20 473

24 019

34 265

Tlenki azotu

Mg

9 824

10 664

10 649

12 169

13 063

Tlenek węgla

Mg

5 400

4 559

4 794

3 603

4 210

Pyły

Mg

888

1 088

1 235

1 452

1 551

GRI 3057
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Jednostka

Dwutlenek węgla (w tym
EU ETS)

Mg

15 919 204

15 010 150

14 409 406

12 985 850

13 675 842

Pozostałe substancje

Mg

19 218

16 889

17 557

18 958

12 327

Emisje CO₂ w ramach
EU ETS:

Mg

15 895 512

14 978 720

14 377 643

12 956 790

13 670 799

PKN ORLEN

Mg

8 792 971

7 789 688

6 905 728

6 364 908

6 554 333

ORLEN Asfalt

Mg

2 392

2 073

3 678

2 972

3 975

ANWIL

Mg

978 882

1 000 819

1 069 563

1 151 673

1 185 319

Basell Orlen Polyoleﬁns

Mg

41 308

46 283

36 060

40 707

36 482

ORLEN Południe

Raﬁneria Nafty Jedlicze

Mg

Mg

2019

119 601

2018

2017

122 640

2016

Wskaźnik
GRI

Opis

124 888

0 (w

0 (w

0 (w

strukturach

strukturach

strukturach

ORLEN
Południe)

ORLEN
Południe)

ORLEN
Południe)

0
(w
strukturach
ORLEN
Południe)

0
(w
strukturach
ORLEN
Południe)

2015

0 (do 2017 r.
pokazywane jako
Raﬁneria Nafty

0 (do 2017 r.
pokazywane jako
Raﬁneria Nafty

Jedlicze i Raﬁneria
Trzebinia)

Jedlicze i Raﬁneria
Trzebinia)

35 182

40 196

91 667

88 470

Raﬁneria Trzebinia

Mg

0
(w
strukturach
ORLEN
Południe)

ORLEN Lietuva

Mg

1 599 384

1 680 865

1 709 530

1 830 717

1 755 789

UNIPETROL

Mg

4 162 201

4 089 807

4 278 192

2 491 235

2 841 185

0
(w
strukturach

0
(w
strukturach

0
(w
strukturach

677 662

889 418

UNIPERTOL)

UNIPETROL)

UNIPETROL)

Česká raﬁnérská

Mg

PARAMO

Mg

39 899

42 927

41 668

36 622

36 064

SPOLANA

Mg

158 874

203 618

208 336

233 445

239 568

39

43

36

34

GRI 3051

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE W ARSTW Ę OZONOW Ą
Emisja substancji
zubożających warstwę
ozonową w Grupie

Mg

4 0,92**

GRI 3056

ORLEN

**5,44 Mg ekwiwalentu CFC11
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Odpady

Opis

Jednostka

2019

2018

2017

2016

2015

Odpady wytworzone przez
Grupę ORLEN*, w tym:

Mg

220 524

169 084

212 969

175 24 4

160 353

Odpady niebezpieczne

Mg

112 745

72 009

100 128

75 305

73 276

Odpady inne niż
niebezpieczne

Mg

107 779

97 075

112 841

99 939

87 077

6 604

5 178

6 4 06

5 636

Wskaźnik
GRI

ODPADY

GRI 306-2

* Zestawienie nie obejmuje odpadów komunalnych
TRANSFER ODPADÓW
Transgraniczny transport
odpadów niebezpiecznych
z Grupy ORLEN

6 370

Mg

GRI 3064

Ścieki

Opis

Jednostka

2019

2018

2017

2016

2015

Wskaźnik
GRI

ŚCIEKI
Ilość ścieków
odprowadzanych do
środowiska, w tym:

m3

Ścieki przemysłowe

m3

44 397 037

44 039 987

45 381 655

38 587 398

43 460 856

Ścieki pozostałe

m3

6 517 502

6 651 339

6 406 915

6 879 043

9 656 746

50 914 539

50 691 326

51 788 570

45 4 66 4 41

53 117 602
GRI 306-1

Opłaty środowiskowe

Opis

Jednostka

2019

2018

2017

2016

2015

Wskaźnik
GRI

OPŁATY ŚRODOW ISKOW E
Opłaty
środowiskowe

EUR

14 151 928

14 500 84 4

17 261 816

15 736 217

12 052 867

EUR

4 871 093

4 807 520

5 458 151

5 147 891

6 700 440

Pobór wód

EUR

8 643 000

8 757 538

11 234 274

9 911 412

4 659 403

Odprowadzanie
ścieków

EUR

620 635

906 563

529 371

612 629

599 937

EUR

17 200

29 223

40 020

64 285

93 087

Grupy ORLEN,
w tym:
Całkowita emisja
do powietrza

Skladowanie
odpadów
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Nakłady inwestycyjne

Opis

Jednostka

2019

2018

2017

2016

Wskaźnik
GRI

2015

NAKŁADY INW ESTYCYJNE ZW . Z OCHRONĄ ŚRODOW ISKA
Nakłady na inwestycje
środowiskowe w Grupie
ORLEN

mln EUR

40,5

123,4

24 ,8

22

76,9

Kary i skargi

Opis

Jednostka

2019

2018

2017

2016

Wskaźnik
GRI

2015

OPŁATY ŚRODOW ISKOW E
Wartość kar za
nieprzestrzeganie regulacji
dot. ochrony środowiska
Liczba skarg złożonych i
rozpatrzonych w Grupie

tys. EUR

szt.

18,8

5,5

42,4

36,3

58,7

GRI 307-1

42

54

42

162

72

GRI 103-2

ORLEN

Istotne wycieki

Opis

Jednostka

2019

2018

2017

Liczba wycieków

liczba

10

6

13

Masa wycieków

Mg

140

211

24

2016

2015

Wskaźnik
GRI

ISTOTNE W YCIEKI

Projekt realizowany od 2017

GRI 306-3

W ykorzystane biokomponenty spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju

Opis

Jednostka

2019

2018

2017

2016

2015

Wskaźnik
GRI

W YKORZYSTANE BIOKOMPONENTY SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA ZRÓW NOW AŻONEGO ROZW OJU
Estry

t

852 758

816 984

810 369

699 084

640 709

Bioetanol

t

264 175

259 780

229 643

225 092

234 368

2016

2015

OG-14

Energia

Opis

Jednostka

2019

2018

2017

Wskaźnik
GRI

REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII*
Energia elektryczna

MWh

1027

16 632

1278,79

16 242

6 132

415 395

215 711

77 772

102 753

73 297

GRI 302-4
Ciepło w parze

GJ

*Dane dotyczą wyłącznie Obszaru Energetyki, tj. jednostek produkcyjnych
ZUŻYCIE ENERGII W EW NĄTRZ ORGANIZACJI*
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Opis

Jednostka

2019

2018

2019
Wartość
[GJ]

2017

2016

2018
Wartość
[MWh]

Wartość [GJ]

2015

GRI

2017
Wartość
[MWh]

Wartość
[GJ]

Wartość
[MWh]

Zużycie energii w paliwach

98 769 007

27 435 835

84 187 991

23 385 553

83 280 501

23 133 472

Zużycie energii elektrycznej

2 304 094

640 026

2 211 043

614 179

2 187 400

607 611

Zużycie energii cieplnej

5 579 603

1 549 890

6 825 492

1 895 970

6 252 290

1 736 747

Sprzedaż energii
elektrycznej

33 938 256

9 427 293

24 984 321

6 940 089

24 786 031

6 885 009

Sprzedaż energii cieplnej

36 321 662

10 089 351

34 012 153

9 447 820

35 262 356

9 795 099

28 509 089

7 919 191

25 191 517

6 997 644

23 232 114

6 453 365

Zużycie jednostek razem**

Wskaźnik

GRI 302-1

*Zużycie jednostek razem zostało obliczone jako różnica zużycia poszczególnych jednostek (w paliwie) oraz sprzedaży
poszczególnych jednostek dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych.
**Wskaźnik jest raportowany od 2017 roku

Społeczeństwo
Jesteśmy częścią społeczeństwa i dlatego nasze relacje oraz model współpracy budujemy w oparciu o najwyższą wartość – Ludzi. Obok Środowiska,
Społeczeństwo, Pracownicy, Klienci i Partnerzy Biznesowi to kluczowe obszary odpowiedzialności w realizowanej od 2019 roku „Strategii CSR Grupy
ORLEN do 2022 roku”.

Zaangażowanie społeczne
W Grupie ORLEN realizowane są programy o zasięgu ogólnopolskim pozwalające dotrzeć do społeczności lokalnych, m.in. prowadzone przez
Fundację ORLEN programy grantowe „Moje miejsce na Ziemi”, czy „ORLEN dla Strażaków”. Spółki Grupy ORLEN aktywnie współpracują ze
społecznościami lokalnymi – przede wszystkim w Płocku oraz miejscach, gdzie prowadzone są działania biznesowe. Od czterech lat jest realizowany
program „ORLEN dla Płocka”, w ramach którego w 2019 roku przeprowadzono 59 projektów. W 2018 roku stworzone zostało innowacyjne
narzędzie do komunikacji ze społecznościami lokalnymi – Bezpłatny System Informacji dla Mieszkańców Regionu Płockiego. W 2019 roku
organizowane były cykliczne warsztaty dla przedstawicieli administracji samorządowej, publicznej oraz instytucji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo w Płocku. W ubiegłym roku rozpoczęły się konsultacje z władzami samorządowymi w ramach projektu rozbudowy kompleksu
Oleﬁn w Płocku. PKN ORLEN jest jednym z fundatorów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, która została uznana za jeden z 30 najlepszych
projektów społecznych biznesu w Polsce.

Fundacje korporacyjne – Fundacja ORLEN, Fundacja ANWIL dla Włocławka i Fundacja Unipetrol – prowadzą m.in. programy stypendialne dla
uczniów i studentów. W ramach Polityki Dobroczynności Fundacja ORLEN prowadzi działalność charytatywną, szczególną troską otaczając
Rodzinne Domy Dziecka oraz realizując liczne projekty o charakterze społecznym.

Pracownicy Grupy ORLEN, a także osoby z zewnątrz angażują się społecznie w różne inicjatywy wolontariatu pracowniczego. Pracownicy Grupy
ORLEN mogli w minionym roku zgłaszać oddolne inicjatywy wolontariackie i korzystać ze wsparcia ﬁnansowego Fundacji ORLEN przy ich realizacji.
Wyzwanie podjęło 400 pracowników. Najlepsze inicjatywy zostały nagrodzone w Konkursie na Wolontariat Roku. Dodatkowo, pracownikom
biorącym udział w wolontariacie pracowniczym przysługuje dzień wolny z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

PKN ORLEN wspiera sport zawodowy i amatorski. Angażujemy się także w inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Ważną inicjatywą wdrażaną w ramach odpowiedzialnego łańcucha dostaw jest włączenie kryteriów odpowiedzialnego biznesu oraz dbałości o
bezpieczeństwo w miejscu pracy i zdrowie pracowników do standardu zarządzania procesami zakupowymi. „Kodeks postępowania dla
dostawców” jest obowiązkowym kryterium stosowanym w procesie kwaliﬁkacji kontrahentów w spółkach Grupy ORLEN.

PKN ORLEN jako kluczowy podmiot branży paliwowo-energetycznej w regionie EŚW realizuje autorski projekt FFbK. „Napędzamy Przyszłość”.
Jego celem jest inicjowanie dyskusji nad najważniejszymi zagadnieniami z zakresu gospodarki, ekonomii, biznesu czy kwestii społecznych oraz
dzielenie się wypracowaną przez ORLEN wiedzą biznesową. W ramach projektu m.in. są publikowane autorskie raporty. W 2019 roku został
opublikowany raport FFbK „Petrochemia ma Przyszłość”.
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W Raporcie Zintegrowanym zostały przedstawione m.in. podejście do
zarządzania, kluczowe projekty oraz wskaźniki liczbowe z zakresu
zaangażowania społecznego Grupy ORLEN.
Kluczowe polityki i procedury regulujące obszar społeczny w Grupie ORLEN zostały opisane w publikowanym cyklicznie „Sprawozdaniu nt.
Informacji Nieﬁnansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok”.

Więcej informacji jest dostępnych w sekcjach „Strategia CSR”, „Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa”, „Odpowiedzialność wobec Dostawców” i
„Odpowiedzialność wobec Klientów”.

Zarządzanie kapitałem ludzkim
Polityka zatrudnienia w Grupie ORLEN koncentruje się na zapewnieniu realizacji bieżących zadań operacyjnych, jak i projektów strategicznych
przez najwyższej klasy specjalistów.

Pracownicy Grupy ORLEN korzystają z różnorodnej i szerokiej oferty działań rozwojowych. W 2019 roku wdrożona została Rozmowa Rozwojowa,
której celem jest opracowanie indywidualnych planów rozwoju pracowników w oparciu o diagnozę potrzeb i w kontekście wymagań biznesowych
stojących przed danym obszarem. Grupa ORLEN zapewnia pracownikom także szeroki pakiet świadczeń socjalnych, m.in. beneﬁty pracownicze i
program „Pracodawca przyjazny rodzinie”. Cyklicznie (co dwa lata) przeprowadzane jest badanie poziomu satysfakcji i zaangażowania
pracowników.

Realizowane są działania ukierunkowane na pozyskanie oraz utrzymanie kadry pracowniczej istotnej dla poszczególnych segmentów działalności
– obecnych, potencjalnych pracowników, jak również studentów i absolwentów szkół branżowych i uczelni wyższych. Grupa ORLEN, widząc
potrzebę zapewnienia synergii pomiędzy biznesem a nauką, aktywnie współpracuje ze środowiskiem akademickim. Więcej informacji w sekcjach
„Odpowiedzialny Pracodawca” i „Nasze Kapitały”.

Prowadzone są projekty służące rozwojowi organizacji opartej na wiedzy, uwalnianiu wewnętrznego potencjału i dzieleniu się informacją
zwrotną. W 2019 roku kontynuowany był wewnętrzny program aktywizacji innowacyjności pracowników, który motywuje pracowników do
zgłaszania inicjatyw i umożliwia identyﬁkację rozwiązań o wysokim poziomie innowacyjności, m.in. platforma dzielenia się wiedzą ORLEN Insight,
platforma projektowa Rynek Szans, wewnętrzna platforma ORLEN Idea, czy konkurs na najbardziej innowacyjny projekt roku.

PKN ORLEN zapewnia swobodę działalności związkowej. Uznaje związki zawodowe działające w spółce za reprezentantów wszystkich
pracowników w sprawach ich zbiorowych praw i interesów, w granicach zakreślonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zobowiązuje
się do respektowania zasad swobody działalności i równości związków zawodowych oraz do niedyskryminowania pracowników ze względu na
przynależność związkową lub jej brak.

Kluczowe polityki i procedury regulujące obszar pracowniczy w Grupie ORLEN zostały opisane w publikowanym cyklicznie „Sprawozdaniu nt.
Informacji Nieﬁnansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok”. Więcej informacji na temat zatrudnienia i programów HR jest dostępnych
w sekcji „Odpowiedzialny Pracodawca” Raportu Zintegrowanego.

Poszanowanie praw człowieka
W Grupie ORLEN obowiązuje dokument „Wartości i zasady postępowania”, który określa relacje zarówno wewnątrz ﬁrmy jak i z otoczeniem
zewnętrznym. Dokument wskazuje wartości, które respektują pracownicy Grupy ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia,
Niezawodność.
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Na straży przestrzegania "Wartości i zasad postępowania” stoi Rzecznik ds.
Etyki, który m.in. gwarantuje pracownikom, pracodawcy i wszystkim
Interesariuszom możliwości swobodnego zgłaszania przypadków naruszania
ich praw oraz pomaga w trudnych sprawach pracowniczych.
Funkcjonują wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zgłoszenia naruszenia lub podejrzenia naruszenia
„Wartości i zasad postępowania”. Pracownicy oraz Interesariusze zewnętrzni, mają możliwość zgłoszenia naruszenia lub podejrzenia naruszenia
„Wartości i zasad postępowania”, związanego ze zdarzeniami w pracy lub zachowaniami pracowników. Informacje o naruszeniach mają
sprecyzowaną, wariantową ścieżkę zgłaszania i rozpatrywania, której przebieg uzależniony jest od skali problemu, stopnia skomplikowania sprawy i
zaufania zaangażowanych stron.

W Grupie ORLEN obowiązuje Polityka Antymobbingowa, określająca zasady postępowania w sytuacji zgłoszenia zachowań mobbingowych oraz
prawa i obowiązki przysługujące pracownikom w zaistniałej sytuacji. Dokumentem ją wspierającym jest Regulamin przeciwdziałania
mobbingowi, dyskryminacji i wszelkim formom molestowania w PKN ORLEN. Regulamin wykracza ponad obowiązki prawne, uwzględnia
również działania proﬁlaktyczne, mające za zadanie nie dopuścić do pojawienia się jakichkolwiek zachowań noszących znamiona mobbingu,
dyskryminacji czy innych form szykanowania.

Kluczowe polityki i procedury regulujące obszar praw człowieka w Grupie ORLEN zostały opisane w publikowanym cyklicznie „Sprawozdaniu nt.
Informacji Nieﬁnansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok”. Więcej informacji o inicjatywach z zakresu poszanowania praw człowieka
realizowanych w 2019 roku znajduje się w sekcji „Poszanowanie Praw Człowieka”.

Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców
Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo osobiste pracowników i interesariuszy jest nieodłącznym elementem naszej kultury organizacyjnej i
działalności biznesowej. W praktyce oznacza to realizację wszelkich działań mających na celu zapobieganie wypadkom, awariom przemysłowym,
pożarom i innym, niepożądanym zdarzeniom.

Obecnie realizujemy „Strategię Bezpieczeństwa Grupy ORLEN” na lata 2017-2021. W 2019 roku zrealizowane zostały założone w Strategii plany
wartości całkowitego wskaźnika wypadkowości TRR oraz wskaźnika bezpieczeństwa procesowego T1 PSER.

Wszystkie działania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy były ukierunkowane na zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa. W
2019 roku w Grupie ORLEN kontynuowano wdrażanie jednolitych standardów bezpieczeństwa w ramach projektu Safety Plus+, dalsze
doskonalenie kultury bezpieczeństwa pracy w spółkach Grupy ORLEN poprzez budowanie świadomości bezpiecznego wykonywania pracy i
kreowania proaktywnych postaw pracowników i kontraktorów oraz realizację różnokierunkowych działań na rzecz doskonalenia Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym w Grupie ORLEN.

Informacje dotyczące przeprowadzonych działań i podjętych inicjatyw w 2019 roku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa
procesowego zostały opisane w sekcji „Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców”.

Kluczowe polityki i procedury regulujące obszar bezpieczeństwa i higieny pracy w Grupie ORLEN są zawarte w publikowanym cyklicznie
“Sprawozdaniu nt. Informacji Nieﬁnansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok”.

Zaangażowanie społeczne

Opis

Jednostka

2019

2018

2017

2016

2015

Wskaźniki
GRI

W OLONTARIAT PRACOW NICZY

Liczba pracowników w ramach Wolontariatu Pracowniczego

liczba

800

W 2018 roku trwały
prace nad nową
formułą wolontariatu

2 571

2 098

2500

GRI 203-1
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Opis

Jednostka

2019

2018

2017

2016

Wskaźniki

2015

GRI

PROJEKTY SPOŁECZNE
Wartość przekazanych środków na program „ORLEN dla
Strażaków”

mln PLN

2

~2

~1

1

ok. 1

Liczba wniosków złożonych do programu „ORLEN dla
Strażaków”

liczba

2 248

3 934

1 391

1 198

451

Liczba beneﬁcjentów programu „ORLEN dla Strażaków”

liczba

249

360

169

~160

ok. 150
GRI 203-1

Wartość przekazanych środków na rzecz społeczności
lokalnych w programie „Moje miejsce na Ziemi”

2,1

2

liczba

2 132

1 135

liczba

700 000

Programy stypendialne Fundacji ORLEN – stypendyści

liczba

537

398

414

Programy stypendialne Fundacji Unipetrol – stypendyści

liczba

51

48

40

Programy stypendialne Fundacji ANWIL dla Włocławka –
stypendyści

liczba

41

45

40

40

30

GRI 203-1

ORLEN WARSAW MARATHON – uczestnicy

liczba

20 000

20 000

36 000

30 000

40 000

GRI 203-1

VERVA STREET RACING – uczestnicy

liczba

250 000

80 000

32 000

110 000

55 000

GRI 203-1

Program „Moje miejsce na Ziemi” – złożone wnioski
Program „Moje miejsce na Ziemi” – szacowana liczba
beneﬁcjentów

mln PLN

Projekt jest realizowany od 2018
roku

Projekt nie był
realizowany

PROGRAMY STYPENDIALNE
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374

Fundacja Unipetrol
działa od 2017 roku

GRI 203-1

GRI 203-1

EVENTY SPORTOW E

PROJEKTY DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
Program Kompleksowej proﬁlaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego, w tym:
„Miasteczko Zdrowia” – konsultacje i badania
Cykl spotkań edukacyjnych dla społeczności lokalnychuczestnicy
Bezpłatny System Informacji dla mieszkańców Płocka i
Regionu Płockiego – użytkownicy

liczba

~ 10 000

Projekt realizowany od 2019 roku

GRI 203-1

liczba

210

Projekt realizowany od 2019 roku

GRI 203-1

liczba

ok. 1 000

System funkcjonuje od 2019 roku

GRI 203-1

liczba

45 670 769

ANGAŻOW ANIE KLIENTÓW W PROJEKTY SPOŁECZNE
Punkty programu Vitay i aplikacji Yanosik przekazane przez
klientów na cele społeczne

40 730 211

53 518 524

Projekt realizowany
od 2017 roku

GRI 203-1

DOSTAW CY
Dostawcy PKN ORLEN, którzy mają obowiązek zapoznania
się i akceptacji „Kodeksu postępowania dla dostawców PKN
ORLEN”*

procent

100

100

100

100

100

GRI 3081, GRI
414-1

procent

7,6

6,7

3

4

4

GRI 204-1

Udział wydatków Unipetrol na produkty i usługi dostawców
lokalnych mających siedzibę w Litvinovie (Czechy)

procent

1

7,92

3

11

9

GRI 204-1

Udział wydatków ORLEN Lietuva na produkty i usługi
dostawców lokalnych mających siedzibę w Możejkach
(Litwa)

procent

1,06

ok. 1

ok. 1

1

7

GRI 204-1

Udział wydatków PKN ORLEN na produkty i usługi
dostawców lokalnych mających siedzibę w Płocku

*Od 2019 roku dostawcy mają obowiązek zapoznania się i akceptacji „Polityki antykorupcyjnej GK ORLEN” oraz „Zasad przyjmowania i wręczania
upominków w PKN ORLEN S.A.”
PODATKI LOKALNE W KLUCZOW YCH LOKALIZACJACH ZAPŁACONE PRZEZ SPÓŁKI GRUPY ORLEN
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Opis

Jednostka

2019

2018

2017

2016

233**

Wskaźniki

2015

166**

GRI

159**

GRI 203-

Płock

mln PLN

~ 274

~ 246

Włocławek

mln PLN

~101

70,4

GRI 2032

Inowrocław

mln PLN

~8

2,1

GRI 2032

Trzebinia

mln PLN

~6

4 ,2

GRI 2032

Jedlicze

mln PLN

~6

5,4

GRI 2032

Możejki (Litwa)

mln PLN

~5

0,2

Ústecký kraj w Czechach

mln PLN

~4

4 ,6

GRI 2032

Středočeský kraj (Kralupy, Neratovice, Kolín) w Czechach

mln PLN

~3

3,8

GRI 2032

Pardubický kraj w Czechach

mln PLN

ok. 0,7

0,6

GRI 2032

Podatki lokalne były
prezentowane wyłącznie dla
wybranych spółek Grupy ORLEN

2

GRI 2032

** Dane wyłącznie dla spółki PKN ORLEN

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Opis

Jednostka

2019

Stan zatrudnienia, w tym:

osoby

22
337

21 282

20
262

19 730

19 932

PKN ORLEN

osoby

5
447

5 250

4 980

4 786

4 651

Grupa Unipetrol

osoby

4 835

4 720

4 576

3 831

Grupa ORLEN Serwis

osoby

1 775

1 648

1 605

1 293

4
913
2
216

2018

2017

2016

2015

Wskaźniki
GRI

GRI 1028

Grupa ORLEN Lietuva

osoby

1
429

ANWIL

osoby

1
364

1 323

1 268

1 244

1 939

Grupa ORLEN Ochrona

osoby

1
382

1 182

1 098

1 055

1 028

Pozostałe

osoby

5
586

5 286

4 936

4 882

5 621

1 631

1 612

1 582

1 569

Stan zatrudnienia wg płci, w tym:
Kobiety

procent

27

27

26

26

26

Mężczyźni

procent

73

73

74

74

74

Pracownicy umysłowi

procent

46

46

46

46

44

Pracownicy ﬁzyczni

procent

54

54

54

54

56

GRI 1028

Stan zatrudnienia wg rodzaju wykonywanej pracy, w tym:

GRI 1028

Stan zatrudnienia wg wykształcenia, w tym:
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Opis

Jednostka

2019

2018

2017

2016

2015

Wyższe

procent

41

41

41

40

39

Średnie

procent

38

38

38

38

38

Zawodowe

procent

19

19

19

19

20

Podstawowe

procent

2

2

2

3

3

procent

73

39

36
100%

100%

Wskaźniki
GRI

GRI 1028

Pracownicy objęci zbiorowymi układami pracy, w tym:
Spółki polskie
Spółki zagraniczne

procent

92

94

66

Związki zawodowe – uzwiązkowienie

procent

39

40

41

28

osoby

Pracownicy

osoby

12
654

Byli pracownicy

osoby

6
750

6 692

6 679

Członkowie rodzin

osoby

8
929

9 800

8 214

Kobiety

liczba

23,4

18,3

Mężczyźni

liczba

25,2

20,7

Menedżer

liczba

38,5

24 ,5

Nie-menedżer

liczba

23,7

19,6

Kobiety

liczba

5
014

4 787

Mężczyźni

liczba

14
159

13 577

Kobiety

liczba

744

681

Mężczyźni

liczba

1
833

1 671

Kobiety

liczba

114

127

Mężczyźni

liczba

326

317

Kobiety

liczba

106

89

Mężczyźni

liczba

41

33

28 317

11 825

dane raportowane od 2017 roku

25

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym:

333

GRI 10241

197
10
304
dane raportowane od 2017 roku

Średnia ilość godzin szkoleniowych na pracownika, w tym:

Wskaźnik był liczony wyłącznie dla
wybranych spółek Grupy ORLEN

GRI 4041

Wskaźnik jest raportowany od 2018 roku

GRI 1028

Wskaźnik jest raportowany od 2018 roku

GRI 102-

Liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy oraz płeć, w tym:
Umowa na czas nieokreślony

Umowa na czas określony

Umowa na okres próbny

Umowa na zastępstwo

Liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy oraz region, w tym:
Umowa na czas nieokreślony

8

228

Opis

Jednostka

2019

2018

Czechy

liczba

4
576

4 484

Kanada

liczba

43

49

Niemcy

liczba

169

160

Litwa

liczba

2
073

1 977

Polska

liczba

12
312

11 694

Czechy

liczba

593

584

Kanada

liczba

3

3

Niemcy

liczba

4

5

Litwa

liczba

20

18

Polska

liczba

2017

2016

2015

Wskaźniki
GRI

Umowa na czas określony

1
957

1 742

Umowa na okres próbny
Czechy

liczba

141

140

Kanada

liczba

0

0

Niemcy

liczba

12

11

Litwa

liczba

19

16

Polska

liczba

268

277

Czechy

liczba

1

2

Kanada

liczba

0

0

Niemcy

liczba

0

2

Litwa

liczba

7

7

Polska

liczba

139

111

Kobiety

liczba

5
875

5 598

Mężczyźni

liczba

16
286

15 515

Kobiety

liczba

103

86

Mężczyźni

liczba

73

83

Umowa na zastępstwo

Liczba pracowników w podziale na wymiar etatu oraz płeć, w tym:
Pełny

Wskaźnik jest raportowany od 2018 roku

GRI 1028

Wskaźnik jest raportowany od 2018 roku

GRI 401-1

Niepełny

Liczba nowozatrudnionych pracowników w podziale na wiek, płeć i
region, w tym:

3
158

2 977

Wiek
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Opis

Jednostka

2019

2018

< 30

liczba

1
046

1 080

30 – 50

liczba

1
642

1 562

> 50

liczba

470

335

Kobiety

liczba

936

939

Mężczyźni

liczba

2
222

2 038

Czechy

liczba

732

704

Kanada

liczba

4

8

Niemcy

liczba

33

23

Litwa

liczba

354

315

Polska

liczba

2017

2016

2015

Wskaźniki
GRI

Płeć

Regiony

Wskaźnik ﬂuktuacji*

procent

2
035
14 ,1

1 927

14

Wskaźnik jest raportowany od 2018 roku

GRI 401-1

*Wskaźnik ﬂuktuacji – udział % nowozatrudnionych osób w stosunku do łącznej ilości osób zatrudnionych
Rotacja pracowników**

procent

8,9

9,9

< 30

procent

15,2

15,7

30 – 50

procent

7

8,5

> 50

procent

10

10

Kobiety

procent

10,2

11,3

Mężczyźni

procent

8,4

9,4

Czechy

procent

11,9

12

Kanada

procent

21,7

5,8

Niemcy

procent

17,3

11,2

Litwa

procent

11,8

13,7

Polska

procent

7,2

8,5

Wiek

Płeć

Wskaźnik jest raportowany od 2018 roku

GRI 401-1

Regiony

**Rotacja pracowników – Ilość odchodzących w danym roku pracowników w danej grupie /Ilość pracowników w danej grupie ogółem
Badanie zaangażowania i satysfakcji***
Ilość badanych spółek Grupy ORLEN

liczba

Liczba respondentów w PKN ORLEN

liczba

22
4
192

16

12

4 005

3 882

Wskaźnik zaangażowania

procent

64

65

58

Wskaźnik satysfakcji

procent

77

73

66
230

Opis

Jednostka

2019

2018

2017

2016

2015

Wskaźnik zaangażowania

procent

50

51

50

Wskaźnik satysfakcji

procent

64

66

58

Wskaźniki
GRI

Średnie wskaźniki w Polsce w 2016***, 2018**** i 2014*****

***Badanie jest realizowane co 2 lata
****Na podstawie Aon Hewitt
*****Na podstawie Kincentric
******Benchmark Średnio w Polsce 2014 – średni wynik dla ﬁrm biorących udział w Programie Najlepsi Pracodawcy 2014

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2019
Kobiety

2018

Mężczyźni

Kobiety

2017

Mężczyźni

Kobiety

2016

Mężczyźni

Kobiety

2015

Mężczyźni

Kobiety

GRI

Mężczyźni

Łączna ilość
wypadków
przy pracy
pracowników

liczba

7

41

4

38

5

42

3

42

4

40

Grupy
ORLEN*
Łączna ilość
wypadków
przy pracy
kontraktorów
Grupy
ORLEN**

liczba

16

17

18

32

10

24

10

19

10

18

liczba

23

58

22

70

15

66

13

61

14

58

GRI
4 032

Łączna ilość
wypadków
przy pracy
pracowników
i
kontraktorów
Grupy ORLEN

2019
Polska
Łączna ilość
wypadków
przy pracy
pracowników
Grupy
ORLEN*

Czechy

2018

Litwa

Niemcy

Kanada

Polska

Czechy

Litwa

Niemcy

Kanada

33

13

0

2

0

27

13

2

0

0

28

4

0

1

0

29

17

3

0

1

61

17

0

3

0

56

30

5

0

1

Łączna ilość
wypadków
przy pracy
kontraktorów
Grupy
ORLEN**
Łączna ilość
wypadków
przy pracy
pracowników
i
kontraktorów
Grupy ORLEN
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* Liczba uznanych wypadków przy pracy pracowników spółek Grupy ORLEN przez pracodawcę, które były bezpośrednią przyczyną

wystawienia zwolnienia lekarskiego.
** Liczba uznanych wypadków przy pracy pracowników ﬁrm zewnętrznych spółek Grupy ORLEN wykonujących pracę na jej rzecz i na
terenie należącym lub dzierżawionym przez spółkę koncernu, które były bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego. W
myśl deﬁnicji kontraktorami są również pracownicy Stacji Paliw PKN ORLEN
2019

2018

2017

2016

2015

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety+Mężczyźni

0

0

0

0

0

0

0

0

34

7

41

4

37

5

42

3

41

1

7

41

4

38

5

42

3

42

44

Ilość
śmiertelnych
wypadków
przy pracy
pracowników
Grupy ORLEN
Ilość lekkich
wypadków
przy pracy
pracowników
Grupy ORLEN
Łączna ilość
wypadków
przy pracy
pracowników
Grupy ORLEN

2019

2018

Polska

Czechy

Litwa

Niemcy

Kanada

Polska

Czechy

Litwa

Niemcy

Kanada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

13

0

2

0

27

12

2

0

0

33

13

0

2

0

27

13

2

0

0

Ilość
śmiertelnych
wypadków
przy pracy
pracowników
Grupy
ORLEN
Ilość lekkich
wypadków
przy pracy
pracowników
Grupy
ORLEN
Łączna ilość
wypadków
przy pracy
pracowników
Grupy
ORLEN

2019
Kobiety

2018

Mężczyźni

Kobiety

2017

Mężczyźni

Kobiety

2016

Mężczyźni

Kobiety

2015

Mężczyźni

Ilość
śmiertelnych
wypadków
przy pracy
kontraktorów

0

0

0

6

0

0

0

GRI

0

Wskaźnik

GRI

jest
raportowany

4032

od 2015 roku

Grupy
ORLEN
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Ilość lekkich
wypadków
przy pracy
kontraktorów
Grupy
ORLEN
Łączna ilość
wypadków
przy pracy
kontraktorów
Grupy
ORLEN

16

17

18

18

10

21

3

41

16

17

18

32

10

24

3

42

2019

2018

Polska

Czechy

Litwa

Niemcy

Kanada

Polska

Czechy

Litwa

Niemcy

Kanada

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

28

4

0

1

0

29

6

0

0

1

28

4

0

1

0

29

17

3

0

1

Ilość
śmiertelnych
wypadków
przy pracy
kontraktorów
Grupy
ORLEN
Ilość lekkich
wypadków
przy pracy
kontraktorów
Grupy
ORLEN
Łączna ilość
wypadków
przy pracy
kontraktorów
Grupy
ORLEN

Całkowity Wskaźnik W ypadkowości TRR (pracowników i kontraktorów) Grupy ORLEN***
Całkowity Wskaźnik
Wypadkowości TRR
(pracowników i

2019

2018

2017

GRI

2016

2015
GRI 403-2

kontraktorów)***
0,9

1,03

0,95

0,87

0,86

***Liczony jako łączna ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów spółek Grupy ORLEN ze zwolnieniami
lekarskimi w danym okresie x 1.000.000 /liczba roboczogodzin przepracowanych przez pracowników i kontraktorów w tym
okresie.
Wskaźnik wypadkowości TRR pracowników Grupy ORLEN****
2019

Wskaźnik
wypadkowości
TRR
pracowników
Grupy
ORLEN****

2018

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

1,29

0,7

1,51

1,17

0,41

1,44

Wskaźnik wypadkowości TRR pracowników Grupy ORLEN****
2019

2018

GRI
2017

2016

Ogółem

1,29

1,17

1,36

Polska

1,35

1,08

1,26

2015
1,37

GRI 403-2
1,34

Dane raportowane od 2017 roku
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Czechy

1,47

1,71

1,91

0

0,68

1,07

Niemcy

6,48

0

0

Kanada

0

0

0

Litwa

**** Ilość wypadków przy pracy pracowników spółek Grupy ORLEN ze zwolnieniami lekarskimi w danym okresie x 1.000.000 /liczba
roboczogodzin przepracowanych przez pracowników w tym okresie
Wskaźnik ciężkości i liczba dni absencji poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN
Wskaźnik
ciężkości dla

2019

2018

2017

wypadków
przy pracy
odnotowanych
wśród
pracowników
w Grupie
ORLEN*****

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

56,27

21,43

62,22

64 ,71

105,5

60,42

60,23

71,8

58,86

Wskaźnik
ciężkości dla
wypadków
przy pracy
odnotowanych
wśród
pracowników
w Grupie
ORLEN*****

2019

2018

Ogółem

Polska

Czechy

Litwa

Niemcy

Kanada

Ogółem

Polska

Czechy

Litwa

Niemcy

Kanada

56,27

51,42

73,38

0

25

0

64 ,71

60,15

71,23

84

0

0

*****Wynik ilorazu liczby dni absencji chorobowej poszkodowanych w wypadkach przy pracy pracowników Grupy ORLEN oraz liczby u
wypadków przy pracy pracowników koncernu skutkujących zwolnieniami lekarskimi.

Liczba dni absencji poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN******
Liczba dni
absencji
poszkodowanych
pracowników w
wypadkach przy

2019

2018

2017

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

2701

150

2551

2718

422

2296

2831

359

2472

pracy w Grupie
ORLEN******

2019
Liczba dni
absencji
poszkodowanych
pracowników w
wypadkach przy

2018

Ogółem

Polska

Czechy

Litwa

Niemcy

Kanada

Ogółem

Polska

Czechy

Litwa

Niemcy

Kanada

2701

1697

954

0

50

0

2718

1624

926

168

0

0

pracy w Grupie
ORLEN******

****** Liczba faktycznych dni absencji chorobowej pracownika spółek Grupy ORLEN w danym okresie czasu, które były wynikiem uznane
pracy.

Liczba odnotowanych chorób zawodowych w poszczególnych grupach pracowników Grupy ORLEN*******
2019

2018

2017

2016

GRI
2015

GRI 403-3

Pracownicy
administracyjno-biurowi

liczba

0

0

0

0

0

Wyższy i średni personel
techniczny

liczba

0

0

0

0

0
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Pracownicy obsługujący
instalacje i urządzenia
technologiczne

liczba

2

1

3

4

2

Pracownicy wykonujący
prace konserwacyjnoremontowe

liczba

2

1

0

2

3

Pracownicy zatrudnieni w
transporcie i
magazynowaniu

liczba

1

1

0

0

1

Ogółem

liczba

5

3

3

6

6

Public
Wykaz spółek

Company
ORLEN
Lietuva (5)

Public
Company
ORLEN Lietuva
(2), UNIPETROL
RPA,s.r.o.(1)

Public

Public

Company
ORLEN
Lietuva (3)

Company
ORLEN
Lietuva (6)

PKN ORLEN S.A.
(1), Public
Company
ORLEN Lietuva
(3), PARAMO,a.s.
(1), ANWIL S.A.(1)

*******Ilość uznanych chorób zawodowych określa liczbę decyzji wydanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego
stwierdzających choroby zawodowe u pracowników, którzy pracują bądź pracowali w spółkach Grupy ORLEN.

Zarządzanie
Ład korporacyjny
PKN ORLEN zapewnia łatwy i równy dostęp do publikowanych informacji wykorzystując różne narzędzia komunikacji.

Jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie stosuje wszystkie zasady zbioru „Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016”.

W 2019 roku PKN ORLEN zainaugurował Akademię Inwestowania, w której udział może wziąć każdy, kto chce poszerzyć swoją wiedzę o rynku
kapitałowym oraz bezpiecznym inwestowaniu na giełdzie. Projekt jest realizowany w ramach pierwszego w Polsce długoterminowego programu
skierowanego do inwestorów indywidulanych – ORLEN w Portfelu.

Zagadnieniu ładu korporacyjnego została poświęcona sekcja pod tą samą nazwą w Raporcie Zintegrowanym i zawiera ona następujące informacje:

Zasady ładu korporacyjnego

Walne Zgromadzenie

System kontroli, zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności

Organy zarządzające i nadzorujące

(Compliance)
Znaczne pakiety akcji

Polityka wynagrodzeń
Polityka różnorodności

Specjalne uprawnienia kontrolne i prawa głosu
Zmiany statutu

Zintegrowany System Zarządzania
Działamy w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się: System Zarządzania Jakością wg ISO 9001, System Zarządzania
Jakością wg AQAP 2110, System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001,
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP, System
certyﬁkacji ISCC EU oraz Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP).
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Wdrożone Systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią codzienną praktykę w działalności spółki,
której celem jest profesjonalna obsługa klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów ochrony zdrowia i środowiska.

W maju 2019 roku został przeprowadzony audyt certyﬁkacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Wyniki kontroli pozwoliły na przyznanie mu
certyﬁkatów zgodności z wymaganiami poszczególnych norm.

Informacje na temat Zintegrowanego Systemu Zarządzania są zawarte w sekcji „Zintegrowany System Zarządzania” Raportu Zintegrowanego.

Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu
W Grupie ORLEN działają skuteczne systemy kontroli funkcjonalnej, zarządzania ryzykiem, nadzoru nad zgodnością działalności z prawem
(compliance), a także audyt i kontrola wewnętrzna. Równoległe funkcjonowanie wszystkich wyżej wymienionych elementów umożliwia
sprawowanie stałego i skutecznego nadzoru w zakresie przeciwdziałania korupcji, niezgodnym z prawem gratyﬁkacji oraz konﬂiktom interesów.

Od 2018 roku w Grupie ORLEN obowiązuje Polityka Antykorupcyjna oraz funkcjonuje koordynator do spraw antykorupcyjnych. Obowiązek
zapoznania się z polityką i zasadami antykorupcyjnymi dotyczy również kontrahentów w momencie nawiązywania relacji biznesowych.

Kluczowe polityki i procedury regulujące ten obszar w Grupie ORLEN zostały opisane w publikowanym cyklicznie „Sprawozdaniu nt. Informacji
Nieﬁnansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok”.

Informacje dotyczące polityk i procedur regulujących obszar przeciwdziałania korupcji i łapownictwu oraz kluczowych działań w tym obszarze
znajdują się w sekcji „Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu”.

Wskaźniki różnorodności

Opis

Jednostka

2019

2018

2017

2016

2015

Wskaźniki
GRI

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności
Zarządy Spółek Grupy ORLEN wg płci:
Kobiety
Mężczyźni

%
%

13
87

9

11

11

91

89

89

Wskaźnik raportowany od 2016 roku

GRI 405-1

Wskaźnik raportowany od 2016 roku

GRI 102-22

Rady Nadzorcze Grupy ORLEN wg płci:
Kobiety

%

31

32

21

16

Mężczyźni

%

69

68

79

84

Zarząd – struktura ze względu na wiek:
< 30 lat

%

1

0

30-50

%

72

72

>50

%

27

28

Wskaźnik był prezentowany w podziale na inne
przedziały wiekowe

GRI 405-1

Wskaźnik był prezentowany w podziale na inne
przedziały wiekowe

GRI 405-1

Rada Nadzorcza – struktura ze względu na wiek:
< 30 lat

%

1

3

30-50

%

79

82

>50

%

20

15

Pracownicy – struktura zatrudnienia według wieku i stanowiska:
< 30 lat

Wskaźnik jest raportowany od 2018 roku

Menedżerowie

%

1

1

Niemenedżerowie

%

99

99

GRI 405-1
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Opis

Jednostka

2019

2018

2017

2016

Wskaźniki
GRI

2015

30-50
Menedżerowie

%

12

11

Niemenedżerowie

%

88

89

Menedżerowie

%

10

9

%

90

91

>50

Niemenedżerowie

Pracownicy – struktura zatrudnienia według płci i stanowiska:
Kobiety
Menedżerowie
Niemenedżerowie

%

9

8

%

91

92
Wskaźnik jest raportowany od 2018 roku

GRI 405-1

Mężczyźni
Menedżerowie

%

11

9

Niemenedżerowie

%

89

91

Zintegrowany system zarządzania (ZSZ)

Opis

Wskaźniki
GRI

Jednostka

2019

2018

2017

2016

2015

Audity wewnętrzne

liczba

513

537

572

496

584

Audity weryﬁkacji prawidłowości monitorowania emisji CO2

liczba

15

14

14

15

15

Audity u dostawców wyrobów i usług

liczba

8

19

13

15

15

Audity ISCC

liczba

7

7

10

6

5

2019

2018

2017

2016

2015

1185

1129

1557

527*

675*

Weryﬁkacja zewnętrzna i wewnętrzna ZSZ w PKN ORLEN

GRI 102-11

Zarządzanie ryzykiem

Opis

Jednostka

Wskaźniki
GRI

System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM)
Ryzyka poddane ocenie w PKN ORLEN i spółkach Grupy ORLEN
objętych ERM

liczba

Przetestowane:

GRI 10215

mechanizmy kontrolne

liczba

2806

2921

4001

1251*

1280*

procesy biznesowe

liczba

345

301

298

83*

85*

* Dotyczy wyłącznie spółki PKN ORLEN
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Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

Opis

Jednostka

Szkolenia dot. tematyki przeciwdziałania korupcji i łapownictwu – liczba
przeszkolonych (Zarządy i pracownicy Grupy ORLEN)

liczba

Szkolenia z zakresu Polityki Antykorupcyjnej – Zarządy spółek Grupy ORLEN

%

2019

4057

100

2018

2017

2016

2015

wskaźnik raportowany
od 2019 roku
wskaźnik raportowany

Wskaźniki
GRI

GRI 2052

od 2019 roku
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MONITORING STRATEGII

Kapitały:

Monitoring Strategii jest zapewniony poprzez wypracowany spójny system cyklicznej kontroli nad postępami
jej realizacji.
Po zatwierdzeniu Strategii uruchomiono proces jej monitorowania, czyli raportowania projektów, inicjatyw, zadań oraz konkretnych mierników
ilościowych jako celów szczegółowych poszczególnych segmentów i obszarów biznesowych. Zatwierdzone cele szczegółowe w ramach
poszczególnych KPI, kluczowych dla realizacji założeń Strategii, zapewniają efektywny monitoring zakładanych celów i prowadzonych działań
strategicznych.
Monitorowanie Strategii ma szczególne znaczenie, ponieważ zapewnia:

Jasną komunikację oczekiwań ze strony Zarządu – zapewnienie wdrożenia Strategii na wszystkich poziomach organizacji, we wszystkich
segmentach i obszarach w całej Grupie Kapitałowej.
Zaangażowanie całej kadry menedżerskiej w realizację celów zgodnie ze Strategią oraz przyjętymi Wartościami korporacyjnymi.

Sposoby oraz organy odpowiedzialne za monitoring Strategii przedstawiono w poniższej tabeli.

Sposób monitoringu

Forum

Weryﬁkacja założeń i celów strategicznych.

Przegląd realizacji celów strategicznych (KPI oraz
Przegląd Strategii Koncernu

projekty).

Obszar Strategii i Relacji Inwestorskich/Zarząd/Rada
Nadzorcza

Przegląd zarówno działań Koncernu, jak również
otoczenia makro.

Strategie cząstkowe/projekty i
inicjatywy strategiczne

Day-to-day business

Przegląd realizacji projektów strategicznych

Komitet Strategii Koncernu

Sprawozdawanie kluczowych KPI warunkujących

Kluczowa kadra menedżerska w poszczególnych
obszarach i segmentach

realizację Strategii.
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NASZA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
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NASZE ZOBOW IĄZANIA

Wskaźniki GRI na tej stronie:

103-3

Kapitały:

Rozliczamy się z realizacji zaplanowanych zobowiązań. Jednocześnie składamy zobowiązania na kolejny rok.
GRI:

103-3

Realizacja zobowiązań za 2019 rok
W 2019 roku zobowiązaliśmy się do kontynuowania realizacji projektów
o charakterze społecznym.
Budujemy nasze relacje i model współpracy w oparciu o najwyższą wartość – Ludzi. Mamy świadomość, że jesteśmy częścią społeczeństwa i
dlatego nie działamy w próżni. Jesteśmy odpowiedzialni za otaczające nas społeczności lokalne i wsłuchujemy się w ich potrzeby.

Zrealizowaliśmy między innymi takie projekty jak:

Wsparcie rozwoju społeczności lokalnych
Moje miejsce na Ziemi – W 2019 roku w Katowicach odbyła się gala II edycji ogólnopolskiego programu grantowego zachęcającego
lokalne społeczności do dokonywania pozytywnych zmian w ich najbliższym otoczeniu. Łącznie w tej edycji przekazano 2,1 miliona złotych
na rzecz 276 wybranych i nagrodzonych projektów związanych z rozwojem społeczności lokalnych,
Bezpłatny System Informacji dla Mieszkańców Regionu Płockiego – wdrożyliśmy innowacyjne narzędzie do komunikacji ze
społecznościami lokalnymi za pomocą wiadomości SMS i e-mail,
Udział w partnerstwie międzysektorowym – Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” – Dzięki wsparciu i systematycznej współpracy
fundatorów Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ﬁnansuje i rozlicza granty przekazywane płockim organizacjom pozarządowym, a
także inicjuje własne projekty traﬁające w nisze społeczne. W 2019 roku zrealizowano m.in. takie inicjatywy jak „Żywe lekcje historii” z
elementami improwizowanych scen w interakcji z publicznością, czy „Wakacje w Płocku na wesoło”, w ramach której ponad 620 młodych
płocczan wzięło udział w bezpłatnych zajęciach i półkoloniach,
ORLEN dla Płocka – Dedykowany mieszkańcom Płocka program, w ramach którego w 2019 roku zrealizowano m.in. takie projekty jak:
bezpłatne spektakle teatralne dla dzieci i seniorów, bezpłatne lekcje nauki pływania, wyposażenie sal dydaktycznych w płockich szkołach,
czy bożonarodzeniowe Płockie Ogrody Światła.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans
w tym realizacja inicjatyw na rzecz dostępności, między innymi zwiększanie dostępności obiektów, w tym stacji paliw, dla klientów o różnych
potrzebach i mobilności.

Kompleksowe wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka i Placówek Opiekuńczo-W ychowawczych Typu Rodzinnego – Ponad 300
placówek skorzystało w 2019 roku z różnych form wsparcia Fundacji ORLEN,
Programy stypendialne Fundacji ORLEN – W 2019 roku doceniono 537 stypendystów z całej Polski w ramach 7 programów
stypendialnych,
Udogodnienia na stacjach ORLEN – wszyscy sprzedawcy na stacjach paliw przechodzą szkolenie z obsługi osób z
niepełnosprawnościami; likwidowane są bariery architektoniczne, dostosowane są przestrzenie pomiędzy regałami i przed ladami
kasowymi, w toaletach dla osób niepełnosprawnych znajdują się dzwonki przywoławcze; na stacjach autostradowych typu MOP
zapewniane są komfortowe pokoje dla opiekuna z dzieckiem.
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Dbanie o dziedzictwo narodowe
w tym podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego, promowania sztuki ﬁlmowej, teatralnej, muzyki i
literatury.

PKN ORLEN mecenasem Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego 2020,
Koncert świąteczny dla seniorów w Teatrze W ielkim – Operze Narodowej – artyści Akademii Operowej zaprezentowali utwory
Stanisława Moniuszki i najpiękniejsze polskie kolędy. W 2019 roku PKN ORLEN objął mecenatem Teatr Wielki – Operę Narodową,
Czuwamy! Pamiętamy! – program Fundacji ORLEN, dzięki któremu w 2019 roku przyznano 16 grantów organizacjom, które zadbają o
miejsca poświęcone bohaterom w swojej okolicy, a także zainteresują innych mieszkańców historią swojej małej ojczyzny,
„Z dumą o przeszłości, z odwagą o przyszłości” – wystawa zbroi husarskiej zakupionej ze środków Fundacji ORLEN z przeznaczeniem dla
Muzeum Historii Polskiej. W 2019 roku odbyły się dwa wernisaże w Warszawie i Płocku, którym towarzyszyła ekspozycja czasowa.

Więcej informacji znajduje się w sekcji „Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa”.

Ponadto zobowiązaliśmy się do podejmowania inicjatyw realizowanych w
trzech obszarach: bezpieczeństwo, zdrowie i ochrona środowiska.
Wśród wielu działań skierowanych do społeczności lokalnych, pracowników, klientów i partnerów biznesowych przez cały 2019 rok dominowały
właśnie te, wyżej wymienione. Działamy na tak wielu polach aktywności, że co roku chcemy prezentować działania realizowane w ramach
różnych priorytetów.

Zrealizowaliśmy między innymi takie projekty jak:

Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw poświęconych bezpieczeństwu, w tym bezpieczeństwu na drogach.

Kampania #DobryKierowca – W 2019 roku ruszyła pierwsza odsłona wielkoformatowej kampanii społecznej PKN ORLEN. Ochrona
środowiska, bezpieczeństwo, zdrowie i wsparcie społeczności lokalnych – to tematy, do których Koncern przywiązuje szczególną uwagę.
Program ORLEN dla Strażaków – W 2019 roku Fundacja ORLEN przyznała 249 grantów ochotniczym i zawodowym jednostkom straży
pożarnej z 15 województw na łączną kwotę 2 mln złotych,
Dni bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w Grupie ORLEN – W 2019 roku odbyła się V edycja projektu obejmującego utrwalanie i
dalszy rozwój bezpieczeństwa osobistego, kultury bezpieczeństwa, zdrowia oraz świadomości pracowników, wykonawców zewnętrznych,
VERVA Street Racing – Strefa Bezpiecznej Jazdy – W 2019 roku w Gdyni, w ramach największego festiwalu motoryzacyjnego w Polsce,
można było odwiedzić Strefę Bezpiecznej Jazdy. Na odwiedzających czekały symulatory, m.in. dachowania i zderzenia, a doświadczeni
edukatorzy przedstawiali zasady bezpiecznego poruszania się na drogach dla kierowców i pieszych.
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Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw promujących zdrowy i aktywny tryb życia.
„Program kompleksowej proﬁlaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i
powiatu płockiego” – W 2019 roku została podpisana umowa, na podstawie której będzie realizowany program zdrowotny na kwotę 10
mln zł z Narodowym Instytutem Onkologii (wcześniej Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej-Curie) przy współpracy z
Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc. Program ma na celu wczesne diagnozowanie chorób, promowanie przyjętych standardów leczenia, a
także działania edukacyjno-społeczne motywujące do wprowadzenia zmian w stylu życia,
Miasteczko Zdrowia – W 2019 roku odbyły się dwie edycje Miasteczka Zdrowia w Płocku. Podczas dwudniowych wydarzeń uczestnicy
skorzystali z ponad 10 tysięcy badań i konsultacji. Celem „Miasteczka Zdrowia” jest promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, a także
proﬁlaktyki zdrowotnej. Wydarzenie jest kierowane do pracowników i mieszkańców Płocka i okolic,
ORLEN Olimpiada – sportowe święto pracowników Grupy ORLEN promujące aktywność ruchową i zdrowy styl życia;

Wspieranie zawodowych i ochotniczych służb ratowniczych oraz ich rodzin.
ORLEN dla Strażaków – Program Fundacji ORLEN mający na celu poprawę bezpieczeństwa. Za otrzymane środki zakupiono sprzęt, który
poprawił gotowość bojową jednostek straży pożarnej i jednocześnie zwiększył bezpieczeństwo lokalnych społeczności,
Program lojalnościowy dla Strażaków z Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej należących do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego – W 2019 roku uruchomiono Program, uprawniający do indywidualnego korzystania przez strażaków OSP z rabatu na paliwa
na stacjach ORLEN i BLISKA,
Fundacja ORLEN zainaugurowała specjalny program bezpłatnych szkoleń dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski z
zakresu pozyskiwania środków ﬁnansowych i zarządzania projektem. Przeszkolonych zostało ponad 400 osób z blisko 270 różnych
organizacji z całej Polski,
Wsparcie od PKN ORLEN otrzymują również rodziny strażaków poległych w akcji, w ramach współpracy z Fundacją „Dorastaj z nami”.
Dodatkowo Fundacja ORLEN przekazała środki ﬁnansowe na rzecz kampanii społecznej, której celem jest budowanie solidarności
społecznej z dziećmi, których rodzice stracili zdrowie lub życie w trakcie pełnienia służby oraz budowanie szacunku dla funkcjonariuszy
służb publicznych;

Optymalizacja oddziaływania na środowisko naturalne.
Program odbudowy populacji sokoła wędrownego – PKN ORLEN uczestniczy w odbudowie krajowej populacji sokoła wędrownego od
1999 roku współpracując ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKOŁ”. Sokół wędrowny jest wpisany w Polskiej Czerwonej
Księdze Zwierząt jako gatunek CR – skrajnie zagrożony. Od 2002 roku (pierwszy lęg sokołów wędrownych) do 2019 roku para sokołów
wyprowadziła 48 piskląt, w tym 4 adoptowane (w 2019 roku 4 jaja, 2 pisklęta),
Oznaczenia dot. segregacji odpadów na opakowaniach produktów marki O! i VERVA;

Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcjach „Odpowiedzialność za środowisko i klimat” i „Bioróżnorodność i Dobre Praktyki
Edukacyjne”.

Kształtowanie wrażliwości ekologicznej między innymi poprzez podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw edukacyjnych
dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym bioróżnorodności.
Bezpłatne rejsy przyrodnicze po W iśle – W 2019 roku odbyły się 4 bezpłatne rejsy przyrodnicze po Wiśle dla mieszkańców Płocka. Wraz z
przewodnikiem-przyrodnikiem uczestnicy rejsów odkrywali i podziwiali gatunki roślin i zwierząt środkowego odcinka rzeki,
Działania na rzecz ochrony pszczoły miodnej – W 2019 roku zrealizowano wiele projektów mających na celu edukację ekologiczną
dotyczącą ochrony pszczół, m.in. zorganizowano konferencję „Pszczoła w życiu człowieka. Bioróżnorodność i ochrona”, czy warsztaty
pszczelarskie.

Jako trzecie zobowiązanie wskazaliśmy inspirowanie do społecznej
odpowiedzialności Interesariuszy ﬁrmy, w tym między innymi
pracowników, klientów i partnerów biznesowych.
Tworzymy pozytywny wizerunek Koncernu na podstawie naszych rzeczywistych działań i zachowań. Jako największa w Europie Środkowo243

Wschodniej ﬁrma, będąca liderem w zakresie CSR, czujemy się w obowiązku dawać dobry przykład i wspierać innych. Tym bardziej, że tego
oczekuje od nas również otoczenie.

Realizowanie, wspieranie i promowanie wolontariatu pracowniczego
Dzień wolny na Wolontariat Pracowniczy – W 2019 roku pracownicy PKN ORLEN otrzymali możliwość skorzystania z dodatkowego dnia
wolnego przeznaczonego na udział w akcji wolontariatu pracowniczego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
I Gala Wolontariatu Pracowniczego ORLEN – Nowością w 2019 roku był Konkurs na Wolontariat Roku, którego zwieńczeniem była Gala
Wolontariatu Pracowniczego, połączona z obchodami Dnia Wolontariusza. We wszystkich akcjach w 2019 roku wzięło udział 800
pracowników. Pośrednio na realizacji projektu skorzystali również odbiorcy działań wolontariackich: podopieczni organizacji
pozarządowych, uczniowie, środowisko naturalne;

Inspirowanie do odpowiedzialności, w tym promowanie etyki biznesu, edukowanie z zakresu społecznej
odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju
PKN ORLEN wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii (teraz: Ministerstwo Rozwoju) oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej został organizatorem polskiej sesji warsztatowej podczas Forum Zrównoważonego Rozwoju ONZ (High-Level Political

Forum on Sustainable Development) w Nowym Jorku.
Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju – Grupa Kapitałowa ORLEN i Fundacja ORLEN zaangażowały się w Europejski Tydzień
Zrównoważonego Rozwoju,
Bezpieczny W ykonawca Zewnętrzny – W 2019 roku odbyła się III edycja konkursu PKN ORLEN, służącego upowszechnianiu i
propagowaniu najlepszych praktyk stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, a także promowaniu pracujących bezpiecznie
wykonawców;

Promowanie odpowiedzialnych postaw, w tym między innymi wspieranie lokalnych dostawców i polskich ﬁrm,
podnoszenie wiedzy o rynku kapitałowym wśród inwestorów indywidualnych, angażowanie klientów w działania
społeczne
W ybieram 590 – Sobota dla Polski – PKN ORLEN został partnerem kampanii społecznej zachęcającej Polaków do wybierania podczas
codziennych zakupów rodzimych produktów i usług,
Akademia Inwestowania PKN ORLEN – We współpracy z CFA Society Poland została zainaugurowana Akademia obejmująca tematyką
funkcjonowanie rynku kapitałowego.
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Zobowiązania na 2020 rok
Wśród działań skierowanych do społeczeństwa, pracowników, klientów i partnerów biznesowych w 2020 roku będą dominować inicjatywy
realizowane w trzech obszarach: zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

Zdrowie

Bezpieczeństwo

Ochrona środowiska

Realizacja „Programu

Podejmowanie oraz wspieranie

Optymalizacja oddziaływania na

kompleksowej proﬁlaktyki,

inicjatyw poświęconych

środowisko naturalne.

diagnostyki i leczenia

bezpieczeństwu, w tym

nowotworów oraz chorób układu

bezpieczeństwu na drogach,

oddechowego mieszkańców

Kształtowanie wrażliwości
ekologicznej między innymi

Wspieranie bezpieczeństwa

poprzez podejmowanie oraz

poprzez wyposażania placówek

wspieranie inicjatyw

Podejmowanie różnego rodzaju

medycznych w specjalistyczny

edukacyjnych dotyczących

działań, mających na celu

sprzęt i pojazdy sanitarne,

ochrony środowiska naturalnego,

Płocka i powiatu płockiego”,

zapobieganie rozprzestrzenianie
się epidemii koronawirusa SARSCoV-2
Reagowanie na bieżące potrzeby i
sytuacje, oferując stałe wsparcie
dla placówek zdrowia, pacjentów,
służb medycznych i
mundurowych,
Podejmowanie oraz wspieranie

Wspieranie zawodowych i

w tym bioróżnorodności.

ochotniczych służb ratowniczych
oraz ich rodzin,
Kontynuacja działań w zakresie
utrwalania i dalszego rozwoju
bezpieczeństwa osobistego,
kultury bezpieczeństwa oraz
świadomości pracowników, a
także wykonawców zewnętrznych.

inicjatyw promujących zdrowy i
aktywny tryb życia.

Do zobowiązań na rok 2020 należy także realizowanie projektów społecznych oraz inspirowanie do społecznej odpowiedzialności
Interesariuszy ﬁrmy:

Działania na rzecz zmniejszania nierówności i wspieranie rozwoju społeczności lokalnych,
Inspirowanie do odpowiedzialności poprzez aktywność/zaangażowanie Koncernu,
Realizowanie, wspieranie i promowanie wolontariatu pracowniczego.
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STRATEGIA CSR

Wskaźniki GRI na tej stronie:

102-12

Kapitały:

W 2019 roku rozpoczęto realizację „Strategii CSR Grupy ORLEN do 2022 roku”, która została stworzona w
oparciu o strategię biznesową koncernu, „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN” – nasz wewnętrzny
kodeks etyczny, oraz „Agendę 2030” – rezolucję ONZ dotyczącą zrównoważonego rozwoju w wymiarze
zarówno globalnym jak i lokalnym.

Obok dążenia do spójności celów biznesowych i społecznych, priorytetami Strategii CSR są: budowanie wizerunku PKN ORLEN jako lidera w
zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju, osiągnięcie synergii działań społecznych w Grupie ORLEN, wsparcie realizacji Celów
Zrównoważonego Rozwoju oraz Programu Dostępność Plus.

GRI:

102-12

Realizując zasady społecznej odpowiedzialności PKN ORLEN uczestniczy także w zewnętrznych inicjatywach na rzecz zrównoważonego
rozwoju, których jest sygnatariuszem i promotorem, w tym m.in.:

W 2018 roku PKN ORLEN podpisał deklarację „Partnerstwa na rzecz dostępności” stanowiącą zobowiązanie współpracy w ramach
Programu Dostępność Plus, realizowanego przez rząd.
Od 2017 roku PKN ORLEN jest zaangażowany w inicjatywę Ministerstwa Rozwoju (wcześniej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii)
– Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. PKN ORLEN uczestniczy w realizacji Agendy 2030 dążąc
do tego, aby podejmowane działania wspierały realizację wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cele te to m.in. zrównoważone
miasta i społeczności, czysta i dostępna energia, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, dobra jakość edukacji, wzrost gospodarczy oraz
godna praca.
Od 2017 roku PKN ORLEN jest zaangażowany w działalność Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski.
Od 2015 roku PKN ORLEN jest aktywnym członkiem Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju, która powstała przy Polskiej Izbie Przemysłu
Chemicznego. Podczas Kongresu „Polska Chemia” w 2015 roku Koncern podpisał „Deklarację wspierania idei zrównoważonego rozwoju
branży chemicznej”.
W 2014 roku PKN ORLEN podpisał „Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Koncern stał się tym samym
jedną z ﬁrm wspierających realizację „W izji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050”. Dokument nawiązuje do
międzynarodowej inicjatywy Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable

Development).
W 2010 roku PKN ORLEN znalazł się w gronie ﬁrm energetycznych, które zdecydowały się podpisać „Deklarację zrównoważonego
rozwoju w branży energetycznej”.
PKN ORLEN uczestniczy także w światowym ruchu „Fair Trade”. Już od roku 2008 w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro dostępna jest wyłącznie
kawa sygnowana tym znakiem.
PKN ORLEN od 1997 roku uczestniczy w programie „Responsible Care – Odpowiedzialność i Troska” (przystąpił do niego poprzednik
prawny Koncernu). Jest to światowa inicjatywa przemysłu chemicznego zobowiązująca zakłady chemiczne do wspólnej pracy w celu
systematycznego poprawiania bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska (tzw. triada HSE – Health, Safety, Environment) oraz otwartej
komunikacji o swoich działaniach.

246

Strategia CSR jest realizowana w pięciu kluczowych obszarach odpowiedzialności: Społeczeństwo, Środowisko, Pracownicy, Klienci,
Partnerzy biznesowi. Określenie tych obszarów pozwoliło na wyznaczenie zadań odpowiadających na potrzeby konkretnych grup
Interesariuszy. Pragniemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz dobrego
sąsiada. Deklarujemy otwartość na otaczający nas świat, wrażliwość na potrzeby ludzi oraz chęć niesienia pomocy. Chcielibyśmy, aby nasze
działania odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły za sobą realne zmiany w życiu ludzi, do których są kierowane. Ponadto
pragniemy, by ich zasięg był jak największy, a akcje dobroczynne docierały w miejsca, gdzie pomoc jest niezbędna.

Społeczeństwo
Mamy świadomość, że nie działamy w próżni. Jesteśmy częścią społeczeństwa i właśnie dlatego budujemy nasze relacje i model współpracy w
oparciu o najwyższą wartość – ludzi. Czujemy się odpowiedzialni za społeczności lokalne, dla których jesteśmy sąsiadem. Szczególną troską
otaczamy Płock, gdzie bije serce Koncernu. Naszym priorytetem jest rozwijanie wrażliwości na potrzeby społeczne, dzielenie się dobrymi
praktykami i wiedzą. Jesteśmy też mecenasem kultury i sztuki oraz polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. Chcemy, by nasze działania
odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły za sobą realne zmiany.

Główne cele realizowane w ramach obszaru Społeczeństwo to: wsparcie rozwoju społeczności lokalnych, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i wyrównywanie szans, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia, dbanie o dziedzictwo narodowe.

Przeczytaj więcej w sekcji „Odpowiedzialność wobec społeczeństwa”.

Środowisko
Grupa ORLEN prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Nasze
produkty docierają do ponad 110 krajów zlokalizowanych na 6 kontynentach. Sam PKN ORLEN jest największą ﬁrmą w Europie ŚrodkowoWschodniej. Zdajemy sobie sprawę z naszej „wielkości” i bierzemy pod uwagę długofalowy wpływ na środowisko i otoczenie. To nasz
obowiązek, by czuć odpowiedzialność za swoje działania. Z biegiem lat zintegrowaliśmy się ze środowiskiem naturalnym, działając na zasadach
zrównoważonego rozwoju. Gospodarujemy dostępnymi zasobami w taki sposób, by nie ograniczać możliwości rozwoju w przyszłości i nie
naruszać delikatnej równowagi w przyrodzie. Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z kluczowych elementów Strategii CSR.

Główne cele realizowane w ramach obszaru Środowisko to optymalizacja oddziaływania na środowisko naturalne, ochrona bioróżnorodności,
kształtowanie wrażliwości ekologicznej.

Przeczytaj więcej w rozdziale „Środowisko i Klimat”.

Pracownicy
Jesteśmy pracodawcą godnym zaufania i chcemy odpowiadać na realne potrzeby wszystkich interesariuszy. Wobec naszych Pracowników
czujemy szczególną odpowiedzialność. Suma umiejętności i pasji jakie wnoszą w codzienne zadania przekłada się na sukces ﬁrmy. Doceniamy
ich aktywność w programie wolontariatu pracowniczego. Dzięki zaangażowaniu społecznemu czują, że ich praca ma większy sens – a my to
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dostrzegamy. Dlatego dajemy im szansę, by wychodzili z inicjatywą i realizowali własne pomysły. Dostrzegamy także inne potrzeby –
poszerzamy ofertę beneﬁtów, w tym szkoleń, utrwalamy i rozwijamy kulturę bezpieczeństwa oraz podejmujemy działania na rzecz promocji i
ochrony zdrowia. Pracownicy są fundamentem naszej działalności, dlatego otaczamy ich szczególną troską i poświęcamy im dużo uwagi.

Główne cele realizowane w ramach obszaru Pracownicy to bezpieczne środowisko pracy, godne warunki pracy i likwidowanie nierówności,
dbanie o rozwój pracowników, wsparcie w łączeniu celów osobistych, zawodowych i społecznych.

Przeczytaj więcej w sekcji „Odpowiedzialny Pracodawca”.

Klienci
Grupa ORLEN to przede wszystkim ludzie – nie tylko pracownicy, ale też klienci. To dla nich tworzymy produkty i usługi najwyższej jakości. To z
nimi codziennie nawiązujemy relacje, które z czasem przekształcają się w trwałe więzi. Dlatego też, jako ﬁrma przyjazna ludziom, angażujemy
się w projekty na rzecz bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Zwiększamy dostępność naszych obiektów dla osób o różnych
potrzebach i mobilności. Ponadto inspirujemy do odpowiedzialności włączając klientów w nasze inicjatywy społeczne.

Główne cele realizowane w ramach obszaru Klienci to dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, odpowiadanie na oczekiwania, zwiększanie
dostępności, inspirowanie do odpowiedzialności.

Przeczytaj więcej w sekcji „Odpowiedzialność wobec Klientów”.

Partnerzy biznesowi
Pozytywny wizerunek PKN ORLEN tworzą rzeczywiste działania i zachowania. Nasza odpowiedzialność wobec partnerów biznesowych ma
charakter stały, ale jest dynamiczna – reagujemy na pojawiające się trendy w gospodarce, nowe warunki prowadzenia działalności biznesowej,
na wdrażane technologie i nowe narzędzia komunikacji. Jesteśmy świadomi, że umacniając pozycję lidera w zakresie CSR, przyciągamy
wartościowych partnerów biznesowych i zaszczepiamy w nich naszą odpowiedzialność.

Główne cele realizowane w ramach obszaru Partnerzy biznesowi to inspirowanie do odpowiedzialności, podejmowanie i rozwijanie współpracy,
promowanie odpowiedzialnych postaw.

Przeczytaj więcej w sekcji „Odpowiedzialność wobec Dostawców”.
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JAK REALIZUJEMY CELE ZRÓW NOW AŻONEGO
ROZW OJU

Kapitały:

Z myślą o przyszłych pokoleniach PKN ORLEN realizuje szereg działań społecznych. Ich realizacja wynika z
przyjętych przez spółkę wewnętrznych aktów, takich jak np. „Strategia CSR do 2022 roku” czy „Wartości i
zasady postępowania PKN ORLEN”, ale także z międzynarodowych inicjatyw na rzecz zrównoważonego
rozwoju, których jesteśmy sygnatariuszem.
Nasze projekty wpisują się m.in. w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i
przyjętych przez blisko 200 krajów, w tym Polskę. Poniżej zaprezentowano zainicjowane bądź zrealizowane w 2019 roku przez Koncern projekty i
przypisano je do strategicznych Celów Zrównoważonego Rozwoju dla branży paliwowo-energetycznej w Polsce. Zestawienie jest umowne –
należy bowiem pamiętać, że Cele Zrównoważonego Rozwoju wzajemnie przenikają się i uzupełniają. Należy przez to rozumieć, że nasze
projekty w swojej istocie przekładają się na realizację nawet kilku celów jednocześnie. Warto również zaznaczyć, że na innym poziomie – w
rozumieniu możliwości i zasięgu – mogą działać przedsiębiorstwa, na innym zaś – rządy poszczególnych państw na świecie, sygnatariuszy
deklaracji ONZ.

Cele Zrównoważonego Rozwoju kluczowe dla branży paliwowo
- energetycznej*:
PGE i PKN ORLEN łączą siły na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
PKN ORLEN rozważa innowacyjną produkcję biokomponentu do paliw
Ładowarki samochodów elektrycznych na stacjach Grupy ORLEN
Strategiczna współpraca PKN ORLEN i Pesa Bydgoszcz przy technologii wodorowej
Podpisanie listu intencyjnego przez PKN ORLEN a Górnośląsko-Zagłębiowską
Metropolię w zakresie współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu
publicznego napędzanego wodorem
ORLEN Południe inwestuje w czyste źródła energii

Uruchomienie Bezpłatnego Systemu Informacji – infodlaplocka.orlen.pl
Fundusz Grantowy dla Płocka wśród najlepszych projektów 30-lecia w Polsce
Akcja „Poznaj nowe przepisy ruchu drogowego” w ramach kampanii społecznej PKN
ORLEN #Dobrykierowca
Akcja „Zwalniaj przy szkołach”
Spotkanie z udziałem ekspertów ds. ochrony ludności w Płocku
PKN ORLEN doposażył sale w 10 płockich szkołach podstawowych
Rozstrzygnięcie programów stypendialnych Dla Płocka i powiatu płockiego oraz Dla
Orłów
Druga edycja programu dla społeczności lokalnych – „Moje Miejsce na Ziemi”
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Wsparcie przez ORLEN Paliwa akcji przepompowywania ścieków w Warszawie

Cele Zrównoważonego Rozwoju dodatkowe dla branży
paliwowo - energetycznej*:
Strategiczna Agenda Badawcza
Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego PKN ORLEN w Płocku
Ogłoszenie konkursu na „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”
Dzień Inwestora Indywidualnego w PKN ORLEN
Inauguracja Akademii Inwestowania PKN ORLEN
PKN ORLEN rozwija program ORLEN W PORTFELU
Przystąpienie PKN ORLEN do rządowego programu GovTech
Przystąpienie PKN ORLEN do programu akceleracyjnego Space3ac
Udział w programie akceleracyjnym Pilot Maker Electro ScaleUp
Projekt „Razem napędzamy polskie rolnictwo”
Grupa ORLEN wspiera polskie rolnictwo
Zawarcie przez ANWIL umowy na budowę infrastruktury pomocniczej instalacji
produkcji nawozów
Podpisanie umowy na budowę w Trzebini pierwszej w Polsce instalacji do produkcji
ekologicznego glikolu propylenowego

Udział PKN ORLEN w kampanii informacyjnej promującej odpowiedzialną konsumpcję
oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ
Publikacja autorskiego zeszytu PKN ORLEN pt. „Petrochemia ma przyszłość”
PKN ORLEN partnerem kampanii społecznej „Wybieram 590 – sobota dla Polski”
PKN ORLEN wspiera rodzimy biznes
PKN ORLEN współpracuje z ponad 170 polskimi producentami
PKN ORLEN największym w Polsce dystrybutorem produktów sprawiedliwego handlu
PKN ORLEN wspiera rząd w walce z szarą strefą na rynku paliw
Publikacja Raportu Zintegrowanego Grupy ORLEN za 2018 rok
Dobre praktyki ORLENU w Raporcie FOB

Publikacja broszury środowiskowej PKN ORLEN
Blisko milion pszczół zamieszkało w pasiece ustawionej na pograniczu Zakładu
Produkcyjnego PKN ORLEN i terenu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Płocku
Konferencja „Pszczoła w życiu człowieka. Bioróżnorodność i ochrona”
Jaja raroga z raﬁnerii do muzeum
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Kampania społeczna #DobryKierowca
Akcja wolontariuszy PKN ORLEN w Nadleśnictwie Płock
Akcja „Drzewko za butelkę”
Proekologiczne inwestycje ORLEN Południe

*Źródło: „SDGs w Praktyce. Poradnik dla ﬁrm” cz.1 i cz.2 wydany przez CSR Consulting.
Strategiczne SDGs dla branży paliwowo-energetycznej zostały wyłonione w wyniku pracy
warsztatowej i analizy badań pod kątem ich wpływu i możliwości realnych działań.

Poza realizacją inicjatyw wpisujących się w najbardziej związane z core biznesem strategiczne SDGs, realizujemy także wiele innych działań z
zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wśród nich znajdziemy projekty, które skupiają się m.in. na rzeczywistej ochronie zdrowia i
promocji zdrowego stylu życia, walce z ubóstwem, na edukacji i zmniejszaniu nierówności.

Projekt prozdrowotny dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego
Miasteczko Zdrowia w Płocku
Przekazanie specjalistycznego sprzętu na rzecz szpitala w Lipnie
Piąta edycja Dni Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w Grupie ORLEN
Jubileuszowy Bieg po Nowe Życie
Wsparcie Fundacji ORLEN dla polskiej transplantologii
Dzień Pacjenta w Aninie
PKN ORLEN wspiera rządowy program SKS
„Dzień Strażaka na sportowo” w Rypinie
Bezpłatna lekcja pływania w Płocku
Spotkanie z mistrzem świata Pawłem Korzeniowskim w Płocku
ORLEN WARSAW MARATHON
Verva Street Racing

PKN ORLEN współorganizatorem polskiej sesji warsztatowej podczas High-Level
Political Forum on Sustainable Development w Nowym Jorku
Finał konkursu Wolontariat Roku
Wolontariat pracowniczy z Robertem Kubicą
Akcja Wolontariatu w przedszkolu prowadzonym przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych w Laskach
Organizacja wizyty w kinie dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka i Ośrodka dla
Niewidomych w Laskach
Koncert w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach
Rozpoczęcie naboru wniosków do drugiej edycji programu stypendialnego BONA FIDE
Rozstrzygnięcie programów stypendialnych Dla Płocka i powiatu płockiego oraz Dla
Orłów
PKN ORLEN wspiera studentów z rodzin polskich ze Wschodu – program „Stypendium
dla Rodaka”
PKN ORLEN partnerem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
„Wakacje w Płocku na wesoło”
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Baśniowy Dzień Dziecka z PKN ORLEN
Specjalny seans ﬁlmowy dla seniorów
Organizacja akcji dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka
PKN ORLEN w rankingu najbardziej etycznych ﬁrm na świecie

252

POSZANOW ANIE PRAW CZŁOW IEKA

Wskaźniki GRI na tej stronie:

103-1, 103-2, 102-17, 103-3

Kapitały:

Poszanowanie praw człowieka leży u podstaw relacji w ramach Grupy ORLEN, jak i z naszymi Interesariuszami. Dokumentem, który
zawiera wytyczne w zakresie właściwych postaw i zachowań, są „Wartości i zasady postępowania”. Naszym priorytetem jest
sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników i partnerów zewnętrznych bez względu na wiek, płeć, zajmowane stanowisko,
wyznanie, narodowość, czy światopogląd.
GRI:

103-1, 103-2

„Wartości i zasady postępowania” wskazują wartości, które ORLEN zobowiązuje się respektować: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia,
Niezawodność. Wartości te przejawiają się poprzez opisane w niniejszym dokumencie codzienne zachowania i postawy zarówno wewnątrz, jak
i na zewnątrz organizacji. We wszystkich spółkach Grupy ORLEN (polskich i zagranicznych) obowiązują spójne wartości ORLEN oraz każda ze
spółek ma przyjęty i obowiązujący dokument „Wartości i zasady postępowania” pełniący funkcję kodeksu etycznego. Więcej informacji na
temat tego dokumentu znajduje się w sekcji „Wartości i Zasady Postępowania”.

Rzecznik ds. Etyki
Na straży przestrzegania „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.” stoi Rzecznik ds. Etyki, który gwarantuje pracownikom,
pracodawcy i wszystkim Interesariuszom możliwości swobodnego zgłaszania przypadków ich naruszania, pomaga w trudnych sprawach
pracowniczych, wzmacnia w świadomości pracowników znaczenie własnej roli w procesie zmiany kultury korporacyjnej. Jest osobą pełniącą
funkcję społeczną, wybraną przez pracowników PKN ORLEN. Rzecznik ds. Etyki podejmuje działania w celu wyjaśnienia i wyeliminowania
zachowań niezgodnych z przyjętymi „Wartościami i zasadami postępowania PKN ORLEN S.A.”, w szczególności:

Przyjmuje, przeprowadza selekcję i ocenę zgłoszonych skarg

Opracowuje, na podstawie zgłoszonych skarg i uwag, roczny

pod kątem ich zasadności i istotności. W przypadku skarg o

raport oraz propozycje rozwiązań na rzecz poprawy kultury

mniejszej istotności podejmuje bezpośrednio działania

korporacyjnej.

naprawcze. Sprawy o wyższym stopniu złożoności i większej
istotności przekazuje do Sekretarza Komitetu Kapitału
Ludzkiego.

Prowadzi działania edukacyjne upowszechniające w PKN
ORLEN „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.”
obejmujące wykłady dla kadry zarządzającej z tematyki

Informuje wszystkie zainteresowane strony o podjętych

„Zarządzanie przez Wartości”, a także szkolenia promujące

działaniach z zachowaniem zasad poufności.

„Wartości i zasady postępowania” w obszarach Spółki, zgodnie
ze zgłoszonymi potrzebami.

W kilku spółkach Grupy ORLEN funkcjonują rzecznicy, pełnomocnicy lub komisje ds. etyki.

Wśród zgłoszeń, które wpłynęły do Rzecznika ds. Etyki w 2019 roku, najwięcej dotyczyło problemów związanych ze współpracą,
niewłaściwym sposobem komunikowania się, z tworzeniem nieprawidłowych relacji międzyludzkich. Nie odnotowano zgłoszeń dotyczących
zaboru mienia zakładowego, konﬂiktu interesów, problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Większość spraw była związana z ze
zgłoszeniem konkretnego naruszenia „Wartości i zasad postępowania”. Większość zgłaszanych problemów została wyjaśniona, oraz
wprowadzone zostały działania naprawcze.
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W ramach działań edukacyjnych upowszechniających „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.”, Rzecznik ds. Etyki prowadzi wykłady
dla kadry zarządzającej z tematyki „Zarządzanie przez Wartości”, a także cykle szkoleń w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
świadomości dotyczącej etyki biznesu (w szczególności komunikacji opartej na etyce oraz szacunku), a także promujące „Wartości i zasady
postępowania” w kilku obszarach spółki. Łącznie w 2019 roku przeszkolono 140 osób.

Od czerwca 2019 roku Rzecznik ds. Etyki posiada własny blok szkoleniowy podczas Programu Adaptacji, w trakcie którego prezentuje nowo
zatrudnionym pracownikom opis wartości korporacyjnych oraz opisuje znaczenie poszczególnych zasad postępowania, których
merytorycznymi właścicielami są poszczególne obszary/biura spółki.
GRI:

102-17

Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające
uzyskanie porady dot. zgłoszenia naruszenia lub podejrzenia
naruszenia
Pracownicy oraz interesariusze zewnętrzni, mają możliwość zgłoszenia naruszenia lub podejrzenia naruszenia „Wartości i zasad postępowania”,
związanego ze zdarzeniami w pracy lub zachowaniami pracowników. Informacje o naruszeniach mają sprecyzowaną, wariantową ścieżkę
zgłaszania i rozpatrywania, której przebieg uzależniony jest od skali problemu, stopnia skomplikowania sprawy i zaufania zaangażowanych
stron. Podejrzenie naruszenia obowiązujących „Wartości i zasad postępowania” lub wyjaśnienie dylematów etycznych można zgłosić do:

Bezpośredniego przełożonego
Przełożonych wyższego szczebla
Rzecznika ds. Etyki
Komitetu Kapitału Ludzkiego

PKN ORLEN posiada skuteczne systemy kontroli funkcjonalnej, zarządzania
ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance), a
także funkcję audytu i kontroli wewnętrznej. Równoległe funkcjonowanie
wszystkich wymienionych elementów umożliwia sprawowanie stałego i
skutecznego nadzoru w zakresie przeciwdziałania korupcji. Koncern
posiada strukturalnie zorganizowany system kontroli zarządczej, na który
składają się kompleksowe procedury.
GRI:

103-3

W 2018 roku wdrożona została „Polityka antykorupcyjna w Grupie Kapitałowej ORLEN” oraz zarządzenie w zakresie „Przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz ﬁnansowaniu terroryzmu”. Obowiązuje również Polityka Antymobbingowa, określająca zasady postępowania w
sytuacji zgłoszenia zachowań mobbingowych oraz prawa i obowiązki przysługujące pracownikom w zaistniałej sytuacji. Celem wdrożenia
Polityki Antymobbingowej jest zapewnienie wysokich standardów w zakresie budowania efektywnej atmosfery pracy, w oparciu o wzajemny
szacunek i zaufanie. Aktywne propagowanie właściwych zachowań oraz troska o prawidłowe, zdrowe relacje pomiędzy pracownikami oraz
utrzymywanie atmosfery współpracy to zadanie każdego pracownika w organizacji. Istotne jest ciągłe modelowanie zachowań zgodnych z
„Wartościami i zasadami postępowania” oraz wzbudzanie czujności wśród menedżerów, dlatego w 2019 roku opracowany został Regulamin
przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wszelkim formom molestowania w PKN ORLEN. Regulamin jest dokumentem
wspierającym realizowaną w PKN ORLEN politykę antymobbingową, uwzględniającą również działania proﬁlaktyczne, mające za zadanie nie
dopuścić do pojawienia się jakichkolwiek zachowań noszących znamiona mobbingu, dyskryminacji czy innych form szykanowania. Do
kluczowych polityk i wewnętrznych aktów organizacyjnych dotyczących zagadnień poszanowania praw człowieka należą także: Zakładowe
Układy Zbiorowe Pracy określające warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, zasady wynagradzania i przyznawania innych
świadczeń pracownikom; Kodeks postępowania dla Dostawców stanowiący integralny element procesu współpracy z Dostawcami, w tym
procesu ich kwaliﬁkacji i oceny; Strategia CSR Grupy ORLEN do 2022 roku, która wyznacza kierunki działań z zakresu społecznej
odpowiedzialności oraz Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
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Więcej informacji na temat obowiązujących w Grupie ORLEN regulacji dotyczących zagadnień związanych z poszanowaniem praw człowieka
znajduję się w „Sprawozdaniu nt. Informacji Nieﬁnansowych PKN ORLEN S.A. i Grupy ORLEN za 2019 rok”.
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ODPOW IEDZIALNOŚĆ WOBEC
SPOŁECZEŃSTW A

Wskaźniki GRI na tej stronie:

GRI:

103-2, 203-2, 203-1

Kapitały:

103-2

Grupa ORLEN prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie.

W Grupie ORLEN zatrudnionych jest ponad 22 tys. pracowników, co razem z rodzinami pracowników, daje ponad 100 tys. osób, na których życie
Koncern ma bezpośredni wpływ. Dodatkowo, inwestycje, bieżące remonty i przeglądy oraz prace serwisowe wykonywane przez ﬁrmy na rzecz
spółek z Grupy ORLEN, to kolejne miejsca pracy dla kilkunastu tysięcy osób. Natomiast na stacjach paliw Grupy ORLEN zlokalizowanych w
Polsce, Niemczech, Czechach, na Litwie i Słowacji pracuje ponad 27 tys. osób.

PKN ORLEN wraz ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy ORLEN przywiązuje szczególną wagę do właściwego wywiązywania się z roli
odpowiedzialnego członka społeczności. Grupa ORLEN bierze pod uwagę zarówno bezpośredni wpływ na swoje otoczenie, jak i oddziaływanie
pośrednie. Jest pracodawcą, podatnikiem, sponsorem, dobroczyńcą, partnerem dla licznych dostawców, instytucji i organizacji.
GRI:

203-2

Podatki lokalne
Spółki Grupy ORLEN są kluczowymi płatnikami podatków lokalnych w lokalizacjach, w których prowadzą swoją działalność. Przykładowo,
łączna wysokość wpływów do budżetu miasta Płocka związanych z funkcjonowaniem PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN zlokalizowanych w
tym mieście wyniosła w 2019 roku ponad 274 mln zł.

Podatki lokalne zapłacone przez spółki Grupy ORLEN w głównych lokalizacjach w 2019 roku
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1

Obejmuje podatki m.in.: od nieruchomości, od środków transportu, podatek dochodowy od osób prawnych i ﬁzycznych, opłata za korzystanie

ze środowiska, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu. Dotyczy spółek: PKN ORLEN, ORLEN Asfalt, ORLEN Koltrans, ORLEN Paliwa, ORLEN
Serwis, ORLEN Eko, ORLEN Laboratorium, ORLEN Administracja, Centrum Usług Korporacyjnych.
2

Obejmuje podatki m.in. nieruchomości, dochodowy od osób prawnych i ﬁzycznych, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu. Dotyczy spółek:

ANWIL i ORLEN Laboratorium.
3

Obejmuje podatki m.in.: od nieruchomości, rolny, od środków transportowych. Dotyczy spółek: IKS Solino i ORLEN Paliwa.

4

Obejmuje podatki m.in. od nieruchomości, od środków transportu, wieczyste użytkowanie, dochodowy od osób ﬁzycznych. Dotyczy spółek:

ORLEN Południe, ORLEN Asfalt.
5

Obejmuje podatki m.in. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie, dochodowy od osób ﬁzycznych. Dotyczy spółek: ORLEN Południe, ORLEN

Oil, ORLEN Południe.
6

Obejmuje podatek od nieruchomości, Grupa Unipetrol.

7

Obejmuje podatek od nieruchomości, Grupa Unipetrol.

8

Obejmuje podatek od nieruchomości, Grupa Unipetrol.

9

Obejmuje podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie ORLEN Lietuva.

GRI:

203-1

Zaangażowanie społeczne

W 2019 roku kontynuowana była realizacja programów o zasięgu ogólnopolskim pozwalających dotrzeć do społeczności lokalnych, m.in.:
programy grantowe „Moje miejsce na Ziemi” i „ORLEN dla Strażaków” oraz program lojalnościowy dla strażaków z jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Fundacja ORLEN przeprowadziła kolejne edycje
programów stypendialnych, między innymi „Dla Orłów” – dla dzieci pracowników PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN, dla mieszkańców Płocka
i powiatu płockiego, dla studentów – „BONA FIDE”.

W 2019 roku zwiększone zostało zaangażowanie w obszarze zdrowia. Podczas Dni Chemika w Płocku po raz pierwszy zorganizowane zostało
„Miasteczko Zdrowia” – dwudniowe wydarzenie, którego celem była promocja proﬁlaktyki zdrowotnej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia.
Partnerami wydarzenia byli m.in. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Narodowy Instytut Onkologii. Uczestnicy wydarzenia
wzięli udział w bezpłatnych badaniach i konsultacjach lekarskich. Podczas pierwszej edycji w czerwcu przeprowadzono ponad 4 000 badań i
konsultacji, a podczas drugiej, zorganizowanej w październiku, ponad 6 000. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców Płocka w 2019 roku PKN
ORLEN podpisał umowę z Narodowym Instytutem Onkologii na pionierski w skali kraju „Program kompleksowej proﬁlaktyki, diagnostyki i
leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego”. Projekt jest realizowany przez
Narodowy Instytut Onkologii w partnerstwie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc. Głównymi celami programu są wczesne diagnozowanie
chorób, promowanie przyjętych standardów leczenia, a także działania edukacyjno-społeczne motywujące do wprowadzenia zmian w stylu
życia. W ramach realizacji programu pod koniec 2019 roku rozpoczęto cykl spotkań poświęconych tematyce zdrowia pn. „Powiedz TAK
zdrowej przyszłości” skierowanych do członków kół gospodyń wiejskich z powiatu płockiego, podczas których odbywają się prelekcje
edukacyjne z zakresu dbałości o zdrowy tryb życia, a także organizowane są punkty najprostszych badań i porad medycznych. W 2019 roku
realizowane były również projekty społeczne, których celem jest zmniejszanie nierówności. Kierowane były do dzieci – podopiecznych
Rodzinnych Domów Dziecka i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach oraz do seniorów.
Organizowane były bezpłatne pokazy ﬁlmowe w ramach projektu „Kino z ORLENEM”, którym towarzyszyły prelekcje gości specjalnych
dotyczące zasad bezpieczeństwa. W wydarzenia angażowali się wolontariusze Fundacji ORLEN.

Fundacje korporacyjne
Zgodnie z „Polityką dobroczynności” w 2019 roku PKN ORLEN realizował oraz wspierał inicjatywy wpisujące się w cztery priorytety określone w
dokumencie: ORLEN dla środowiska, ORLEN dla społeczeństwa, ORLEN dla bezpieczeństwa i zdrowia, ORLEN dla sportu, edukacji i kultury.
„Polityka dobroczynności” stanowi istotny element społecznej odpowiedzialności – jest jednym z narzędzi umożliwiających jak najlepsze
wywiązywanie się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz dobrego sąsiada. Grupa ORLEN samodzielnie
inicjuje i prowadzi działania dobroczynne oraz uczestniczy w nich jako partner.
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W osiąganiu tych celów ważną rolę odgrywa Fundacja ORLEN, która w 2001 roku została powołana do pełnienia społecznej misji Fundatora,
którym jest PKN ORLEN. Pod koniec 2019 roku fundacja zmieniła nazwę z Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” na Fundacja ORLEN. Fundacja od
początku swojego istnienia zapewnia wszechstronną pomoc Rodzinnym Domom Dziecka – fundując stypendia, wyjazdy podczas wakacji i
ferii, ﬁnansując dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz rehabilitację, a także karty paliwowe. Aktualnie otacza opieką podopiecznych blisko 300
placówek. Fundacja prowadzi liczne programy stypendialne, w tym dla dzieci pracowników spółek Grupy ORLEN oraz dla uczniów z Płocka
i okolic. Ich celem jest wspieranie młodych ludzi w procesie edukacji, wzmacnianie ich motywacji, a także zachęcanie do zaangażowania
społecznego, na przykład poprzez uczestniczenie w wolontariacie. W 2019 roku Fundacja wraz z partnerami: Fundacją Lotto, Fundacją BKG im.
J.K. Steczkowskiego oraz Fundacją Energa kontynuowała program stypendialny BONA FIDE. W ramach tego programu Fundacja obejmuje
mecenatem studentów, którzy kształcą się na studiach II lub III stopnia na jednej z zagranicznych uczelni znajdujących się w pierwszej
pięćdziesiątce Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (tak zwanej Listy szanghajskiej). Misją Fundacji jest wsparcie rozwoju i
kształcenie na najwyższym światowym poziomie tych osób, które w przyszłości mogą stać się liderami w różnych sektorach gospodarki czy
administracji publicznej. W 2019 roku Fundacja ORLEN podobnie jak w roku poprzednim prowadziła trzy programy grantowe. Obok obecnego
od 20 lat programu „ORLEN dla Strażaków”, także dwa programy zainaugurowane w 2018 roku – „Moje miejsce na Ziemi”, zachęcający
lokalne społeczności do dokonywania pozytywnych zmian w ich najbliższym otoczeniu oraz „Czuwamy! Pamiętamy!”, w ramach którego
fundacje, stowarzyszenia czy lokalne instytucje przywracają pamięć o narodowych bohaterach, odnawiając miejsca pamięci często
zapomnianych bohaterów lokalnych walk o niepodległość Polski. Naborowi wniosków do programu „Moje miejsce na Ziemi” towarzyszyło 50
spotkań na stacjach paliw ORLEN w całej Polsce. Podczas pięciu wakacyjnych tygodni strefę „Mojego miejsca na Ziemi” odwiedziło aż 18 tysięcy
podróżnych. Do Fundacji ORLEN wpłynęła rekordowa liczba ponad 2 100 wniosków. Środki na realizację zaproponowanego projektu w
wysokości 4–15 tysięcy złotych otrzymały, między innymi, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, szkoły, biblioteki, kluby sportowe czy paraﬁe.
Inicjatywy mające na celu rozwój lokalnych społeczności oceniają niezależni eksperci. W 2019 roku Fundacja doﬁnansowała 276 projektów. Od
20 lat PKN ORLEN wraz z Fundacją ORLEN wspierają jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej. W 2019 roku 249 jednostek zostało
wspartych kwotą ponad 2 milionów złotych. Fundusze te zostały przeznaczone na zakup niezbędnego strażakom sprzętu. Dzięki
systematycznemu wsparciu Fundacji ORLEN w ciągu ostatnich dwóch dekad jednostki strażackie udało się wyposażyć w sprzęt niezbędny do
walki z pożarami, klęskami żywiołowymi, sprzęt ratownictwa drogowego, technicznego, medycznego, chemicznego, ekologicznego czy
wysokościowego. W kwietniu 2019 roku Fundacja zainaugurowała również specjalny program bezpłatnych szkoleń dla Ochotniczych Straży
Pożarnych. W minionym roku udało się przeszkolić 372 osoby z blisko 200 różnych organizacji. Szkolenia odbyły się w 13 województwach.

W 2019 roku Fundacja rozwijała nową formułę programu wolontariatu pracowniczego, który działa w Grupie ORLEN od 15 lat. Obecnie
pracownicy Grupy ORLEN, którzy chcą podjąć aktywność wolontariacką, mogą zrobić to w dwojaki sposób: wziąć udział w aktywnościach
przygotowanych przez Fundację ORLEN lub zgłosić do Fundacji własny projekt inicjatywy wolontariackiej i uzyskać dotację na jego realizację.
Nowością jest także Konkurs na Wolontariat Roku, którego zwieńczeniem jest Gala Wolontariatu Pracowniczego.

Fundacja ORLEN realizuje również swoje cele statutowe, udzielając darowizn innym podmiotom. W 2019 roku w ramach programu darowizn
Fundacja przekazała środki na realizację zadań i projektów w kilku obszarach: pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, podtrzymanie
tradycji narodowej, kultura, społeczności lokalne, nauka, edukacja, wychowanie, sport, ratownictwo i ochrona ludności.

W działaniach społecznych PKN ORLEN i Fundacji ORLEN biorą udział także uczestnicy programu lojalnościowego VITAY oraz aplikacji
YANOSIK. Licznie korzystają z możliwości oddawania punktów na cele społeczne obejmujące wsparcie rodzinnych domów dziecka oraz
projekty ekologiczne.

W Grupie ORLEN funkcjonują także inne fundacje korporacyjne – Fundacja ANWIL dla Włocławka i Fundacja Unipetrol. Fundacja ANW IL dla
W łocławka wspiera realizację projektów mających na celu m.in. podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców Włocławka,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, poprawę stanu środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa
historycznego, a także ochronę i promocję zdrowia. Do kluczowych programów realizowanych przez Fundację należą: „Uczę się z
ANWILEM”, „ANWIL pomaga”, „Primi inter pares”, „Młodzi z ANWILEM”, „Streetworking we Włocławku”, „Ocalić od zapomnienia”, „Wakacje z
Fundacją”, „Wybieram sport – skreślam nudę”.

Natomiast celem Fundacji Unipetrol jest wspieranie studentów kierunków przyrodniczych i technicznych poprzez organizację praktyk i staży
studenckich oraz programów grantowych dla szkół średnich. W 2019 roku 51 uczniów otrzymało stypendia o wartości 1,67 mln CZK. Unipetrol
od 18 lat współpracuje z Uniwersytetem Chemii i Techniki w Pradze. W 2019 roku Unipetrol wsparł wybrane projekty szkolne kwotą 1,3 mln CZK,
m.in. były to letnia i jesienna szkoła dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich, czy projekt Lekcja Nowoczesnej Chemii w regionie Ústí.
Firma jest także partnerem krajowej rundy Olimpiady Chemicznej. Unipetrol zapewnia także staże dla młodych talentów, aby dać im szansę na
zdobycie bardzo potrzebnego doświadczenia i wiedzy. Filia Uniwersytetu Chemii i Techniki znajduje się na terenie parku przemysłowego Záluží
w Litvínovie, dając studentom możliwość współpracy z unikatowym centrum badawczym UniCRE, należącym do Grupy Unipetrol. Jest to
jedyny tego typu projekt w Czechach. W centrum studenci odbywają praktyki zawodowe i nabywają doświadczenia w branży. Ponadto,
Unipetrol aktywnie wspiera projekt pod nazwą Zlatý Amos, w ramach którego wybierani są najlepsi nauczyciele chemii w Republice Czeskiej.

W 2019 roku PKN ORLEN także aktywnie wspierał fundacje, których jest założycielem, fundatorem i/lub uczestnikiem, w tym Fundację
„Fundusz Grantowy dla Płocka”, Fundację Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Polską
Fundację Narodową, Fundację Dorastaj z Nami oraz Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski poprzez Fundację Bezpieczeństwo
Gospodarcze Polski. Instytut Dialogu Analiz Prawno-Gospodarczych.
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Kampania społeczna #DobryKierowca
W 2019 roku była realizowana pierwsza odsłona kampanii społecznej pod nazwą #DobryKierowca dotycząca działań PKN ORLEN z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu. Tematy, na które zwrócono uwagę w kampanii to ochrona środowiska, bezpieczeństwo, zdrowie i
wsparcie społeczności lokalnych. Jej celem było pokazanie, jak nawet niewielkie działania mogą pozytywnie wpłynąć na losy wielu ludzi i
naszego otoczenia. Poprzez kampanię PKN ORLEN uświadamiał klientom, że razem z nimi współtworzy lepszą przyszłość. Kupując i tankując
na ORLENIE nie tylko wspierani są polscy producenci, ale także inwestycje w środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo. W ramach ogólnopolskiej
kampanii pojawiły się materiały reklamowe w prasie, telewizji, internecie i na billboardach. Specjalnie dla Płocczan PKN ORLEN przygotował
osobne działania komunikacyjne, których celem było zaprezentowanie prośrodowiskowych inicjatyw Koncernu. Mieszkańcy Płocka i powiatu
płockiego mieli okazję dowiedzieć się między innymi, że na terenach bezpośrednio graniczących z zakładem produkcyjnym żyją różne gatunki
zwierząt, a także pszczoły, od których pozyskany miód spełnia wszystkie normy jakości. Każdy klient, który w czasie trwania kampanii odwiedził
stację ORLEN i zakupił dowolny produkt, otrzymał unikalną naklejkę, dzięki której mógł pokazać innym kierowcom, że wspiera dobroczynne
działania ORLENU.

Wsparcie sportu i kultury
PKN ORLEN jest niekwestionowanym Mecenasem Polskiego Sportu, wspierając sport zawodowy i amatorski. W 2019 roku PKN ORLEN wszedł
do najbardziej elitarnej dyscypliny motoryzacyjnej – Formuły 1, stając się sponsorem zespołu Rokit Williams Racing. Za sterami bolidu zasiadł
Robert Kubica – jedyny polski kierowca ścigający się w królowej motorsportu. Wejście Koncernu w tę dyscyplinę związane było z silną ekspansją
zagraniczną, budową rozpoznawalności marki ORLEN w kontekście międzynarodowym i rozpoczętym procesem co-brandingu stacji
należących do Koncernu, zlokalizowanych w Czechach i Niemczech. W 2020 roku Koncern podpisał nową umowę sponsoringową z zespołem
Alfa Romeo Racing ORLEN, stając się sponsorem tytularnym. Kierowcą testowym i ambasadorem zespołu został Robert Kubica. W zakresie
motorsportu Koncern jest obecny także w wielu innych dyscyplinach. W barwach funkcjonującego od 20 lat ORLEN Teamu występują
zawodnicy reprezentujący cross country, karting, Formułę 1, rajdy samochodowe, WRC, żużel i motoparalotniarstwo. Spółka wspiera jedyny
profesjonalny zespół rajdowy cross country w Polsce, którego członkowie uczestniczą w najtrudniejszych i najbardziej wymagających rajdach.
Największym sukcesem tej dyscypliny było zajęcie 4 miejsca przez Jakuba Przygońskiego w najtrudniejszym rajdzie terenowym świata –
Rajdzie Dakar. W 2019 roku do zespołu, w skład którego poza Przygońskim wchodzą także motocykliści: Maciej Giemza i Adam Tomiczek,
dołączył również Kamil Wiśniewski, który startuje w rajdach terenowych w kategorii quady oraz Kacper Wróblewski – kierowca rajdowy rajdów
płaskich. Bartosz Zmarzlik – członek żużlowej reprezentacji polski, której sponsorem jest PKN ORLEN i spółka ANWIL został Indywidualnym
Mistrzem Świata, natomiast Wojciech Bógdał – wspierany przez PKN ORLEN motoparalotniarz – stanął na 2 miejscu podium Slalomowych
Mistrzostw w Hiszpanii w klasie PL1 oraz zdobył tytuł Slalomowego Mistrza Polski w tej samej klasie. Z początkiem 2020 roku skład ORLEN
Teamu znacznie się rozszerzył – dołączyli do niego kolejni zawodnicy nowych dyscyplin: Bartłomiej Marszałek rywalizujący w motorowodnej
Formule 1 i lotnicza Grupa Akrobacyjna Żelazny. PKN ORLEN był organizatorem ORLEN Warsaw Marathon – największej imprezy biegowej w
Polsce.

259

Nieprzerwanie od 2010 roku PKN ORLEN
organizuje VERVA Street Racing największy w Polsce festiwal
motoryzacyjny.

Do Grupy Sportowej ORLEN, skupiającej zawodników indywidualnych otrzymujących od PKN ORLEN wsparcie ﬁnansowe należy już blisko 40
utytułowanych sportowców, między innymi wielokrotni mistrzowie i medaliści najważniejszych imprez lekkoatletycznych – igrzysk olimpijskich,
mistrzostw świata i Europy, rozgrywanych zarówno na halach, jak i otwartych stadionach. Członkami grupy są lekkoatleci, kolarze torowi,
zawodniczka judo. Do największych gwiazd Grupy należy zaliczyć: Anitę Włodarczyk – dwukrotną złotą medalistkę igrzysk olimpijskich,
czterokrotną mistrzynię świata oraz wielokrotną rekordzistkę świata, Europy i kraju w rzucie młotem, Piotra Małachowskiego – czołowego
polskiego dyskobola, dwukrotnego srebrnego medalistę igrzysk olimpijskich czy Pawła Fajdka – czterokrotnego mistrza świata w rzucie
młotem. Do największych sukcesów Grupy Sportowej ORLEN w 2019 roku należy zaliczyć sukcesy zawodników podczas Mistrzostw Świata w
Doha: złoty medal Pawła Fajdka, srebrny medal sztafety kobiet 4×400 m (Justyna Święty – Ersetic, Iga Baumgart – Witan, Małgorzata Hołub –
Kowalik, Patrycja Wyciszkiewicz) i brązowy medal Piotra Liska w skoku o tyczce.
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W 2019 roku polska reprezentacja stanęła
na najwyższym podium Drużynowych
Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce,
które odbyły się w Bydgoszczy.

Od blisko dekady PKN ORLEN angażuje się w rozwój polskiej siatkówki. Wspiera reprezentację Polski w siatkówce halowej i plażowej we
wszystkich kategoriach wiekowych, co przekłada się na odnoszone przez drużyny sukcesy. Męska reprezentacja w 2019 roku zdobyła brązowy
medal Mistrzostw Europy i 3 miejsce w Turnieju Ligii Narodów oraz zdobyła kwaliﬁkację na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. W 2019 roku spółka z
Grupy Kapitałowej – ORLEN Paliwa została sponsorem tytularnym warszawskiego klubu siatkarskiego VERVA Warszawa ORLEN Paliwa.

PKN ORLEN wspiera także kluby sportowe z Płocka. PKN ORLEN jest sponsorem generalnym drużyny piłki ręcznej SPR Wisła Płock oraz piłki
nożnej klubu Wisła Płock. Zaangażowanie się w sponsoring tych zespołów ma nie tylko wymiar biznesowy, to projekt związany ze społeczną
odpowiedzialnością i współtworzony z płocką społecznością.

W strategii sponsoringu sportowego PKN ORLEN ważny jest też efektywny system szkolenia młodzieży, który pozwoli wyłonić następców
dzisiejszych mistrzów. Wspólnie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki spółka realizuje program Lekkoatletyka dla Każdego. Z kolei z Polskim
Związkiem Piłki Siatkowej pomaga rozwijać Siatkarskie Ośrodki Szkolne. PKN ORLEN aktywnie angażuje się też w system szkoleń
organizowanych przez Akademie Piłkarskie zlokalizowane w całej Polsce. W 2019 roku opieką i szkoleniem w tej dyscyplinie, w formie
sponsoringu turniejów lub szkółek piłkarskich objętych zostało blisko 9 tysięcy dzieci i młodzieży. W zakresie poszukiwania następców Roberta
Kubicy, ORLEN wspiera młodych adeptów kartingu tworzących Akademię ORLEN Team, do której należy 30 młodych zawodników w wieku od
6 do 18 lat. PKN ORLEN uczestniczy też w programie Szkolny Klub Sportowy (SKS), zainicjowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, który
po wielu latach powrócił do polskich szkół. Statystyki w roku 2019 są imponujące: blisko 10 000 zaangażowanych szkół, ponad 15 000 nauczycieli
prowadzących zajęcia, 320 000 uczniów biorących udział w zajęciach, 100% powiatów, 93% gmin na terenie kraju objętych programem.
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Blisko 10 000 zaangażowanych szkół w
Szkolny Klub Sportowy

W 2019 roku przypadało również 100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. PKN ORLEN jest Sponsorem Strategicznym organizacji i również
aktywnie wspierał obchody roku jubileuszowego. Koncern kontynuował również współpracę z Polskim Komitetem Paraolimpijskim wspierając
zawodników z niepełnosprawnościami w rywalizacji na polskich i międzynarodowych arenach sportowych.

Swoją rozpoznawalność poprzez sport PKN ORLEN buduje nie tylko w kraju, ale też za granicą. W Czechach wspiera klub hokejowy, w
Niemczech jest obecny w piłce ręcznej, a na Litwie sponsoruje klub koszykarski.

PKN ORLEN jako narodowy Koncern wspiera inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. W zakresie wsparcia polskiej kultury PKN
ORLEN prowadzi szereg różnorodnych działań. Do najważniejszych wydarzeń w kalendarzu 2019 roku należało objęcie mecenatem największej
sceny operowej w Europie: Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Kontynuowana była także współpraca z Narodowym Instytutem
Fryderyka Chopina, w ramach której Instytut zorganizował koncerty w najważniejszych salach koncertowych świata promując Konkurs
Chopinowski zaplanowany na jesień 2020 roku w Warszawie, który PKN ORLEN objął również swoim mecenatem. PKN ORLEN wspierał
również organizację 24 . Festiwalu Wielkanocnego Ludwika van Beethovena oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo –
Wschodniej Eufonie. W 2019 roku zorganizowana została wystawa zbroi husarskiej zakupionej ze środków Fundacji ORLEN z przeznaczeniem
dla Muzeum Historii Polskiej. Odbyły się dwa wernisaże pt. „Z dumą o przeszłości, z odwagą o przyszłości” w Warszawie i Płocku, dla miłośników
i sympatyków historii.

PKN ORLEN zaprezentował dobre praktyki z obszaru społecznej odpowiedzialności na Forum Zrównoważonego Rozwoju ONZ w Nowym
Jorku (High-Level Political Forum on Sustainable Development). Spółka została współorganizatorem polskiej sesji warsztatowej, której
tematem przewodnim był cel 10 – „Mniej nierówności”.

Więcej informacji na temat realizacji Strategii CSR w poszczególnych obszarach znajduje się w „Sprawozdaniu na temat Informacji
Nieﬁnansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A.”.
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Współpraca ze społecznościami lokalnymi
W 2019 roku prowadzona była także aktywna współpraca ze społecznościami lokalnymi – głównie w Płocku i miejscach prowadzenia działań
biznesowych. Od czterech lat jest realizowany program „ORLEN dla Płocka”, w ramach którego, w 2019 roku zrealizowano 59 projektów,
między innymi: doﬁnansowanie 10 płockich szkół podstawowych w sprzęt dydaktyczny dla pracowni tematycznych; sponsoring projektu „Lekki
Plecak” w SP nr 17 w Płocku, polegającego na zastąpieniu ciężkich plecaków tabletami, z których dzieci korzystają podczas lekcji w szkole;
aktywne wsparcie działalności płockiego WOPR-u poprzez sponsorowanie, między innymi, strzeżonego kąpieliska nad jeziorem Górskim koło
Płocka, które w okresie lipiec – sierpień 2019 odwiedziło około 50 000 osób oraz sponsorowanie po raz czwarty bezpłatnych lekcji pływania dla
dzieci i osób dorosłych; wsparcie drużyny piłki ręcznej ORLEN Wisła Płock oraz drużyny piłki nożnej Wisła Płock.

W 2018 roku stworzone zostało innowacyjne narzędzie do komunikacji ze społecznościami lokalnymi – Bezpłatny System Informacji dla
Mieszkańców Regionu Płockiego, które po okresie pilotażowym wewnątrz ﬁrmy, w 2019 roku zostało uruchomione dla mieszkańców Płocka i
okolic. Każdy, kto zarejestruje się na stronie www.infodlaplocka.orlen.pl będzie otrzymywał wiadomości sms lub e-mail z najważniejszymi
informacjami z życia Koncernu.

Zorganizowane zostały także dwa duże eventy – Płockie Ogrody Światła, które na płockim Wzgórzu Tumskim od 7 grudnia 2019 roku do 6
stycznia 2020 roku zobaczyło ponad 30 000 osób oraz Dzień Chemika (udział ok. 35 000 pracowników Grupy ORLEN oraz mieszkańców Płocka)
i ORLEN Olimpiada (2 000 pracowników oraz mieszkańców Płocka rywalizujących w 11 dyscyplinach sportowych).
W 2019 roku PKN ORLEN zabrał w rejsy przyrodnicze po W iśle niemal pół tysiąca mieszkańców Płocka i regionu – głównie rodziny z dziećmi i
seniorów. Uczestnicy mieli okazję ujrzeć z bliska bogactwo gatunkowe zwierząt i roślin środkowego odcinka Wisły. Dowiedzieli się także, jakie
gatunki, w tym chronione, upodobały sobie życie na terenach płockiego Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN oraz obszarów sąsiednich. Także
w celu kształtowania wrażliwości ekologicznej PKN ORLEN zorganizował dwudniową konferencję „Pszczoła w życiu człowieka.
Bioróżnorodność i ochrona”.

Głównie z myślą o swoich sąsiadach – płockiej społeczności lokalnej – PKN ORLEN wydał w 2019 roku broszurę środowiskową. Publikacja
koncentruje się przede wszystkim na prezentacji wyników inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej na terenie i wokół Zakładu
Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku. W materiale są statystyki dotyczące wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym gatunków pospolitych i
objętych ochroną, oraz liczne zdjęcia prezentujące najciekawsze i najcenniejsze okazy. Broszura przedstawia także ważne informacje dotyczące
oddziaływania Koncernu na środowisko naturalne.

W 2019 roku organizowane były cykliczne warsztaty dla przedstawicieli administracji samorządowej, publicznej oraz instytucji
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Płocku. Podczas spotkań eksperci ze spółki rozmawiali o statusie działań na rzecz bezpieczeństwa
procesowego oraz ochrony środowiska, rozwiązaniach i procedurach, jakie są stosowane. Spotkania są też okazją do prowadzenia otwartego
dialogu i poznania oczekiwań interesariuszy.

Unipetrol zapewnia bezpośrednie wsparcie ﬁnansowe dla wybranych wsi i miast w regionach usteckim i środkowoczeskim w Czechach, gdzie
koncentruje się większość działalności ﬁrmy. W 2019 roku Unipetrol udzielił wsparcia ﬁnansowego w wysokości 2,45 mln CZK 16 miastom i
wsiom położonym w pobliżu zakładów produkcyjnych w Záluží pod Litvínovem i Kralupach nad Vltavou. Środki zostały przeznaczone na rozwój
życia społecznego, kulturalnego i sportowego, ale także na modernizację i rozwój gmin. Gminy wykorzystują środki przekazane od Unipetrolu
na naprawę dróg i ścieżek rowerowych, modernizację oświetlenia publicznego i wyposażenia domu opieki lub rozbudowę szkoły.

ORLEN Lietuva z siedzibą w Możejkach na Litwie realizuje na rzecz społeczności lokalnej projekty o charakterze społecznym, kulturalnym,
edukacyjnym, sportowym oraz z zakresu dobroczynności. Spółka współpracuje z gimnazjami w Możejkach, przekazując środki na sprzęt do
laboratoriów, a także z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Możejkach. Spółka wspiera także religijne wspólnoty w mieście Możejki, m.in. paraﬁę
Najświętszego Serca Pana Jezusa, paraﬁę prawosławnej oraz paraﬁę Świętej Trójcy Pikeliai. ORLEN Lietuva zaangażowała się także w budowę
nowego oddziału dla dzieci w hospicjum im. Błogosławionego Ojca Michała Sopoćki w Wilnie.

Prowadząca działalność rozpoznawczą i poszukiwawczo-wydobywczą Grupa ORLEN Upstream dąży do budowania przyjaznych i trwałych
relacji ze społecznością lokalną, tj. mieszkańcami, władzą samorządową oraz przedsiębiorcami.

Podczas realizacji zaplanowanych prac Grupa ORLEN Upstream korzysta z usług lokalnych dostawców i podwykonawców. Dotyczy to m.in.
usług komunalnych, sklepów spożywczych, punktów gastronomicznych i hotelarskich, wynajmu sprzętu budowlanego. W 2019 roku Grupa
ORLEN Upstream skorzystała z usług około 20 ﬁrm położonych w obrębie posiadanych koncesji. Ze względu na to, że prowadzi prace
wysokospecjalistyczne w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej, ma ograniczone możliwości zatrudnienia przedstawicieli lokalnej
społeczności, posiadającej pozabranżowe wykształcenie czy doświadczenie zawodowe. Jednak w przypadku prac zleconych z obszaru
podstawowych badań geoﬁzycznych na placu wiertni lub do dozorowania obiektu, spółka korzysta ze współpracy z lokalnymi mieszkańcami.
Buduje przez to świadomość i zrozumienie prowadzonych na danym terenie prac.
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Zaangażowanie w walkę z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa w 2020 roku
PKN ORLEN włączył się natychmiast w działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa.

PKN ORLEN przeznaczył już 100 mln zł na
walkę z koronawirusem.
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Pomoc w formie rzeczowej i ﬁnansowej kierowana jest przede wszystkim do placówek medycznych, a także mundurowych.

ORLEN Oil, spółka z Grupy ORLEN, w ciągu zaledwie 10 dni przestawiła w zakładzie w Jedliczu linie produkujące płyn do spryskiwaczy na
produkcję płynu do dezynfekcji rąk i już na początku marca uruchomiła jego dystrybucję. Jeszcze w marcu płyn traﬁł do Agencji Rezerw
Materiałowych, innych instytucji oraz klientów indywidualnych. Na początku kwietnia została uruchomiona produkcja płynu do dezynfekcji
powierzchni o właściwościach biobójczych w zakładzie Trzebini. Płyn traﬁa do sprzedaży hurtowej i do instytucji użyteczności publicznej.

Dzięki naszemu wsparciu placówki medyczne są lepiej wyposażone w sprzęt ratujący życie i zdrowie pacjentów zarażonych
koronawirusem. Spółka zakupiła środki ochrony bezpośredniej, m.in. maski i rękawiczki ochronne, kombinezony i gogle medyczne głównie
dla personelu placówek medycznych i służb mundurowych. Przekazane zostały one do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Agencji Rezerw Materiałowych. PKN ORLEN przekazał także respiratory do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku oraz Centralnego
Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Środki ochrony niezbędne do walki z pandemią koronawirusa przekazane zostały także na rzecz
Watykanu i Urzędu Dobroczynności Apostolskiej.

W pomoc potrzebującym zaangażowała się również Fundacja ORLEN, która przekazała 10 mln zł na pomoc szpitalom w całej Polsce,
zajmującym się diagnozowaniem oraz leczeniem zakażonych osób. Za otrzymane darowizny placówki mogły m.in. poszerzyć bazę
laboratoryjną, zakupić karetki, sprzęt medyczny, a także kombinezony ochronne, gogle, przyłbice, maski i rękawiczki oraz środki dezynfekcyjne.

Grupa ORLEN zaopatruje też Domy Pomocy Społecznej w środki higieny i ochrony niezbędne do walki z epidemią. Traﬁają one do najbardziej
potrzebujących placówek z całej Polski, aby zabezpieczyć podopiecznych oraz działające tam służby medyczne przed zakażeniem
koronawirusem.

W walkę z koronawirusem aktywnie zaangażowały się też spółki z Grupy ORLEN.
Spółka ANWIL zakupiła sprzęt medyczny oraz środki higieniczne zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego.

Przy zaangażowaniu spółki ORLEN Deutschland, prowadzącej w Niemczech sieć stacji „star-Grupa ORLEN”, prowadzona była akcja skierowana
do kierowców czekających na granicy niemiecko – polskiej. Otrzymali oni kanapki, batony, wodę, soki i napoje energetyczne, dostarczane z
Polski przy współpracy ze strażą graniczną. Akcja prowadzona była także przy udziale polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podobną akcję na granicy czesko-polskiej prowadziła czeska spółka Unipetrol.

PKN ORLEN podjął również decyzję o obniżkach cen paliw na stacjach własnych ORLENu w Polsce, aby wszyscy, którzy w tym trudnym
czasie muszą się przemieszczać, korzystali z samochodów, zamiast komunikacji zbiorowej. Na niskich cenach paliw korzysta m.in. wojsko,
policja, straż pożarna i lekarze, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w Polsce.

Na stacjach ORLEN pracownicy pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, wojska, straży granicznej, Krajowej
Administracji Skarbowej oraz Inspekcji Transportu Drogowego obsługiwani są poza kolejnością i mogą otrzymać bezpłatnie wybrany gorący
napój.
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ODPOW IEDZIALNY PRACODAW CA

Wskaźniki GRI na
tej stronie:

103-1, 103-2, 103-3, 102-8, 102-41, 4 01-1, 4 04 -2,
4 04 -1, 4 01-2, 4 03-4

Kapitały:

Naszym pracownikom zapewniamy godne i przyjazne warunki pracy.
GRI:

103-1, 103-2, 103-3

Relacje wewnątrz ﬁrmy oraz z jej otoczeniem opierają się na uczciwości, szacunku w codziennych relacjach oraz na dialogu, współpracy
i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z Wartościami Firmy.

Do kluczowych polityk i wewnętrznych aktów organizacyjnych regulujących obszar pracowniczy należą między innymi: „Wartości i zasady
postępowania”, które regulują takie zagadnienia jak bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, godne i przyjazne warunki pracy, komunikację i
współpracę oraz równe szanse zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego; Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy oraz
Regulaminy Pracy, które w spółkach Grupy ORLEN zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tych zakresach oraz
standardem określonym w PKN ORLEN; Polityka Zarządzania potencjałem pracowników GK ORLEN; Polityka Zarządzania W iekiem GK
ORLEN; Regulamin Zakładowej Działalności Socjalnej; czy Pracowniczy Program Emerytalny. Te oraz pozostałe kluczowe dokumenty
zostały opisane w „Sprawozdaniu nt. Informacji Nieﬁnansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN za 2019 rok”.

Zatrudnienie
W 2019 roku polityka zatrudnienia w Grupie ORLEN koncentrowała się na zapewnieniu najwyższej jakości specjalistów zarówno do realizacji
bieżących zadań operacyjnych, jak i projektów strategicznych. Zwiększenie skali działalności w obszarach obejmujących, między innymi
energetykę, petrochemię, usługi utrzymania ruchu, informatykę oraz sprzedaż wpłynęło na wzrost zatrudnienia w Grupie ORLEN o 1 055 osób
(r/r) do poziomu 22 337. Średnioroczne zatrudnienie w Grupie ORLEN w 2019 roku wyniosło 21 826 osób i zwiększyło się o 950 osób (r/r).

GRI:

102-8

Podstawowe dane dotyczące zatrudnienia w Grupie ORLEN
j.m.

2019

2018

Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN, w tym:

[osoby]

22 337

21 282

PKN ORLEN

[osoby]

5 447

5 250

Grupa Unipetrol

[osoby]

4 913

4 835

Grupa ORLEN Serwis

[osoby]

2 216

1 775

Grupa ORLEN Lietuva

[osoby]

1 429

1 631

ANWIL

[osoby]

1 364

1 323

Grupa ORLEN Ochrona

[osoby]

1 382

1 182

Pozostałe

[osoby]

5 586

5 286
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Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN w podziale na regiony

j.m

2019

2018

Polska

[osoby]

14 676

13 824

Czechy

[osoby]

5 311

5 210

Litwa

[osoby]

2 119

2 018

Niemcy

[osoby]

185

178

Kanada

[osoby]

46

52

Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN wg płci

Kobiety: 27%

2019

Mężczyźni: 73%

Kobiety: 27%

2018

Mężczyźni: 73%
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Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN wg rodzaju wykonywanej pracy

2019

Pracownicy
umysłowi:
46%

2018

Pracownicy
umysłowi
46%

Pracownicy
ﬁzyczni:
54%

Pracownicy
ﬁzyczni
54%
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Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN wg wykształcenia*

Podstawowe: 2%
Zawodowe: 19%

Wyższe: 41%

2019

Średnie: 38%

Podstawowe: 2%
Zawodowe: 19%

Wyższe: 41%

2018

Średnie: 38%

* Korekta danych za 2018 spowodowana zmianą metodologii przypisania poziomu wykształcenia w PKN ORLEN

GRI:

102-41

Pracownicy Grupy ORLEN objęci zbiorowymi układami pracy

Pracownicy Grupy ORLEN objęci zbiorowymi układami pracy, w tym:

2019

2018

Spółki polskie

[%]

73

39

Spółki zagraniczne

[%]

92

94

Związki zawodowe – uzwiązkowienie

[%]

39

40
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Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Grupie ORLEN, w tym:

[osoby]

28 333

28 317

Pracownicy

[osoby]

12 654

11 825

Byli pracownicy

[osoby]

6 750

6 692

Członkowie rodzin

[osoby]

8 929

9 800

Pozostałe dane dotyczące pracowników Grupy ORLEN
Liczba pracowników Grupy ORLEN w podziale na:

Rodzaj umowy oraz płeć

j.m.

2019

2018

Liczba pracowników Grupy ORLEN w podziale na rodzaj umowy oraz płeć, w tym:
Umowa na czas nieokreślony
Kobiety

[liczba]

5 014

4 787

Mężczyźni

[liczba]

14 159

13 577

Kobiety

[liczba]

744

681

Mężczyźni

[liczba]

1 833

1 671

Kobiety

[liczba]

114

127

Mężczyźni

[liczba]

326

317

Kobiety

[liczba]

106

89

Mężczyźni

[liczba]

41

33

Umowa na czas określony

Umowa na okres próbny

Umowa na zastępstwo

Rodzaj umowy oraz region

j.m.

2019

2018

Liczba pracowników Grupy ORLEN w podziale na rodzaj umowy oraz region, w tym:
Umowa na czas nieokreślony
Czechy

[liczba]

4 576

4 484

Kanada

[liczba]

43

49

Niemcy

[liczba]

169

160

Litwa

[liczba]

2 073

1 977

Polska

[liczba]

12 312

11 694

Czechy

[liczba]

593

584

Kanada

[liczba]

3

3

Umowa na czas określony
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j.m.

2019

2018

Niemcy

[liczba]

4

5

Litwa

[liczba]

20

18

Polska

[liczba]

1 957

1 742

Czechy

[liczba]

141

140

Kanada

[liczba]

0

0

Niemcy

[liczba]

12

11

Litwa

[liczba]

19

16

Polska

[liczba]
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Czechy

[liczba]

1

2

Kanada

[liczba]

0

0

Niemcy

[liczba]

0

2

Litwa

[liczba]

7

7

Polska

[liczba]

139

111

Umowa na okres próbny

Umowa na zastępstwo

W ymiar etatu oraz płeć

j.m.

2019

2018

Liczba pracowników Grupy ORLEN w podziale na wymiar etatu oraz płeć, w tym:
Pełny
Kobiety

[liczba]

5 875

5 598

Mężczyźni

[liczba]

16 286

15 515

Kobiety

[liczba]

103

86

Mężczyźni

[liczba]

73

83

Niepełny

4 01-1

GRI:

j.m.
Liczba nowozatrudnionych pracowników Grupy ORLEN w podziale na wiek, płeć i region, w tym:

2019
3 158

2018
2 977

Wiek
< 30

[liczba]

1 046

1 080

30 – 50

[liczba]

1 642

1 562

> 50

[liczba]

470

335

Kobiety

[liczba]

936

939

Płeć
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j.m.
Mężczyźni

2019

2018

[liczba]

2 222

2 038

Czechy

[liczba]

732

704

Kanada

[liczba]

4

8

Niemcy

[liczba]

33

23

Litwa

[liczba]

354

315

Polska

[liczba]

2 035

1 927

Regiony

j.m.

2019

2018

Wskaźnik ﬂuktuacji w Grupie ORLEN*

[%]

14 ,1

14

Rotacja pracowników Grupie ORLEN [%]**

[%]

8,9

9,9

< 30

[%]

15,2

15,7

30 – 50

[%]

7

8,5

> 50

[%]

10

10

Kobiety

[%]

10,2

11,3

Mężczyźni

[%]

8,4

9,4

Wiek

Płeć

Regiony

[%]

Czechy

[%]

11,9

12

Kanada

[%]]

21,7

5,8

Niemcy

[%]

17,3

11,2

Litwa

[%]

11,8

13,7

Polska

[%]

7,2

8,5

*Wskaźnik ﬂuktuacji – udział % nowozatrudnionych osób w stosunku do łącznej ilości osób zatrudnionych
**Rotacja pracowników – ilość odchodzących w danym roku pracowników w danej grupie /Ilość pracowników w danej grupie ogółem

W Grupie ORLEN odsetek umów zlecenia nie jest znaczący i są one zawierane w miarę potrzeb.

Wskaźniki ﬂuktuacji i rotacji pracowników Grupy ORLEN są na poziomie podobnym jak w 2018 roku.

Główne wskaźniki satysfakcji i zaangażowania
Badanie zaangażowania i satysfakcji jest realizowane w cyklu dwuletnim. W edycji 2019 wskaźnik zaangażowania dla PKN ORLEN wyniósł 64%,
co oznacza wynik porównywalny z odnotowanym w edycji 2017. Wskaźnik satysfakcji ogólnej pracowników wyniósł 77%, co stanowi wzrost o 4
p.p.
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Badanie zaangażowania i satysfakcji

j.m.

2019

2017

Ilość badanych spółek Grupy ORLEN

[liczba]

22

16

Liczba respondentów w PKN ORLEN

[liczba]

4 192

4 005

Wskaźnik zaangażowania

[%]

64

65

Wskaźnik satysfakcji

[%]

77

73

Wskaźnik zaangażowania

[%]

50

51

Wskaźnik satysfakcji

[%]

64

66

Średnie wskaźniki w Polsce w 20161 i w 20182

1)Na podstawie Aon Hewitt.
2)Na podstawie Kincentric.

Zasady W ynagradzania
Zasady wynagradzania w PKN ORLEN reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy („ZUZP”). Podstawowym elementem wynagrodzenia jest
wynagrodzenie zasadnicze ustalone w oparciu o Taryﬁkator Stanowisk Pracy i Tabelę Wynagrodzeń Zasadniczych oraz premia. W zależności od
rodzaju stanowiska pracownicy są objęci miesięcznym, kwartalnym, kwartalno-rocznym lub rocznym systemem premiowania. Ponadto
pracownicy mają prawo do dodatkowej premii rocznej, uzależnionej od realizacji tzw. celu solidarnościowego, a także dodatków do
wynagrodzenia, między innymi za pracę zmianową, ratownictwo chemiczne czy tzw. dodatku ekspackiego. Za szczególne osiągnięcia
pracodawca może przyznać pracownikowi nagrodę z Funduszu Nagród Pracodawcy.

Od 1 kwietnia 2019 roku weszły w życie zmiany do ZUZP PKN ORLEN, w szczególności w zakresie Taryﬁkatora Stanowisk Pracy i Tabeli
Wynagrodzeń Zasadniczych. W 2019 roku doszło również do uzgodnienia ZUZP/Regulaminów wynagradzania lub zmian do nich w
następujących spółkach Grupy ORLEN: ORLEN Laboratorium, ORLEN Serwis, ORLEN Administracja, ORLEN Projekt, ORLEN Południe, ORLEN
Centrum Usług Korporacyjnych, Basell Orlen Polyoleﬁns, Energomedia, Sigma BIS i Ship – Service.

W 2019 roku w PKN ORLEN zostało zawarte porozumienie płacowe na 2019 rok, które zakładało podwyżki obligatoryjne na płacy zasadniczej dla
pracowników z kategorią zaszeregowania 1 – 6 w wysokości 250 PLN oraz nagrody jednorazowe dla pracowników z kategorią zaszeregowania 78 w wysokości 2 100 PLN. Ponadto uzgodniono nagrody świąteczne w łącznej wysokości 3 500 zł oraz dodatkową nagrodę z tytułu rocznicy
powstania PKN ORLEN w wysokości od 1 000 do 2 000 zł, w zależności od określonego kryterium stażowego. W Grupie ORLEN zostały zawarte
porozumienia płacowe w każdej ze spółek. Były one dostosowane do możliwości ﬁnansowych poszczególnych spółek a także uzależnione od
pozycji danej spółki na rynku wynagrodzeń.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (obejmujące płace zasadniczą, premie, nagrody, ryczałty i nadgodziny) w Grupie ORLEN w 2019
roku wyniosło 8 316 PLN.

W 2019 roku w PKN ORLEN i spółkach Grupy ORLEN w Polsce wdrożono
spójne Pracownicze Plany Kapitałowe.

Programy kadrowe
Rozwój Funkcji Kadrowych i standaryzacja procesów w Grupie ORLEN
W Grupie ORLEN rozwiązania personalne oraz kadrowo-płacowe stale ewoluują w celu efektywnego wspierania procesów biznesowych. W
oparciu o Politykę HR dla Grupy ORLEN w sposób ciągły optymalizowany jest proces obsługi pracowników w Centrum Transakcyjnym.
Następuje rozwój systemów informatycznych, który usprawnia proces obsługi pracowników oraz podnosi efektywność procesów HR w Grupie
ORLEN. W 2019 roku został powołany zespół projektowy składający się z przedstawicieli różnych obszarów oraz różnych spółek, którego celem
jest standaryzacja procesów kadrowych w Grupie ORLEN. Rok 2019 to okres, w którym większość spółek Grupy wdrożyła nowy system do
obsługi procesów premiowych. Ponadto w PKN ORLEN rozszerzono zakres aplikacji wspierającej proces adaptacji, a narzędzie można
wykorzystywać w innych spółkach Grupy ORLEN. Wprowadzony w PKN ORLEN system kafeteryjny, pozwalający pracownikom na jeszcze lepszy
dostęp do atrakcyjnych świadczeń pracowniczych, został wdrożony w części spółek Grupy i będzie wdrażany w kolejnych. W 2019 roku w PKN
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ORLEN zaimplementowane zostało również nowe narzędzie do planowania i rozliczania czasu pracy – KCP, które docelowo będzie wdrożone w
całej Grupie ORLEN, co pozwoli na ustandaryzowanie procesu obsługi czasu pracy w całym Koncernie. Ciągły rozwój funkcji kadrowych
połączony z digitalizacją procesów wpływa na udoskonalanie realizowanych procesów HR-owych, zapewniając ich jakość oraz transparentność.

Polityka zarządzania potencjałem pracowników
Ludzie to niezmiennie jeden z głównych ﬁlarów strategii Grupy ORLEN. Działania realizowane w 2019 roku koncentrowały się na konsekwentnej
realizacji polityki kadrowej sprzyjającej budowaniu doświadczonego zespołu specjalistów, rozwojowi przywództwa wśród kadry menedżerskiej.
Ponadto zrealizowane zostało badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników, Rozmowa Rozwojowa oraz uruchomiony został program
Ambasadora Marki Pracodawcy. Priorytetowymi działaniami w 2019 roku była realizacja działań związanych z budowaniem wizerunku
atrakcyjnego pracodawcy, ale również adaptacja nowozatrudnionych, wsparcie menedżerów w procesach rekrutacji, współpraca ze związkami
zawodowymi w zakresie wdrażania Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz partnerstwa w realizacji celów biznesowych (świadomość
biznesowa). Dodatkowo rozwój motywacji pozaﬁnansowej pracowników (rozwój programu beneﬁtów – wdrożenie platformy kafeteryjnej) czy
dbałości o zdrowie pracowników.

Polityka różnorodności
Naszym priorytetem jest kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach, uwzględniającej aspekty dotyczące różnorodności.
Informacje na temat realizacji polityki różnorodności znajdują się w sekcji „Ład korporacyjny”.

GRI:

4 04 -2

Rozwój i szkolenia
Działania rozwojowe realizowane w 2019 roku koncentrowały się między innymi na kształtowaniu postaw i umiejętności w takich obszarach jak:
zarządzanie różnorodnością, etyka w zarządzaniu, innowacyjność, współpraca, analiza i wyciąganie wniosków, praca projektowa, planowanie i
organizacja pracy, umiejętności negocjacyjne. Rozwój tych i innych dedykowanych programów szkoleniowych wspierał realizację strategii
biznesowych. Wdrożona została tzw. Rozmowa Rozwojowa, której celem jest opracowanie indywidualnych planów rozwoju pracowników w
oparciu o diagnozę potrzeb rozwojowych i w kontekście wymagań biznesowych stojących przed danym obszarem biznesowym. Rozmowa
opiera się na partnerskiej rozmowie przełożonego i pracownika, stąd ważnym elementem było włączenie do jej zakresu informacji zwrotnej
przekazywanej przez pracownika przełożonemu. Rozmowa, poza formą diagnozy potrzeb rozwojowych, jest narzędziem rozwoju kultury
otwartości i dialogu. Wdrożenie Rozmowy Rozwojowej poprzedzone było warsztatami dla kadry menedżerskiej oraz pracowników.

Realizowane były także programy rozwoju wspierające kompetencje uznane za ważne dla rozwoju funkcji biznesowych pod kątem
przyszłych wyzwań, w tym: program rozwoju zaawansowanych kompetencji analitycznych (w zakresie tzw. big data) oraz kompleksowy
program rozwoju kompetencji zarządzania projektami. W ramach tych programów pracownicy rozwijali unikatowe kompetencje w zakresie
trendów Data Analytics i wykorzystania ich w biznesie oraz zarządzania projektami począwszy od zarządzania budżetem poprzez zarządzanie
zespołem projektowym i analizę biznesową życia projektu, po zarządzanie ryzykiem i jakością w projekcie.

Kontynuowano realizację kompleksowego programu rozwoju kadry menedżerskiej, który dotyczył w szczególności kształtowania
angażującego przywództwa, zarządzania przez wartości, wzmacniania efektywności i budowania wielopłaszczyznowej współpracy oraz
innowacyjności w zespole. Ponadto kadra menedżerska rozwijała kompetencje w zakresie mentoringu oraz udzielania i przyjmowania
informacji zwrotnej. Kontynuowane były programy szkoleniowe dla kadry menedżerskiej w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, prawa pracy
oraz etyki w zarządzaniu i biznesie. Programy te były wyrazem szczególnej dbałości o zarządzanie poprzez etykę i poszanowanie wartości
ﬁrmowych.

Ważnym programem były także szkolenia w zakresie polityki
antykorupcyjnej, zrealizowane dla pracowników różnych szczebli i różnych
obszarów biznesowych, wspierające wdrożenie Polityki Antykorupcyjnej w
Grupie ORLEN.
W 2019 roku wdrożyliśmy nowe funkcjonalności technologiczne platformy e-learningowej, na której zamieszczane są między innymi szkolenia
obowiązkowe takie jak uregulowania w zakresie AML (ang. Anti-Money Laundering ), obowiązków informacyjnych spółki giełdowej,
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przeciwdziałanie skutkom pracy zmianowej, innowacyjności na co dzień i różnorodności. Platforma pozwala na tworzenie i zamieszczanie treści
przez obszary biznesowe, w różnych formatach, dzięki czemu jest to także narzędzie pozwalające na transfer wiedzy wewnątrz organizacji.

Pracownicy korzystali z różnorodnej i szerokiej oferty działań rozwojowych. Uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych (otwartych i
zamkniętych) projektowanych ściśle pod kątem potrzeb danego obszaru lub pracownika, studiach podyplomowych, MBA, oraz poszerzali i
wymieniali z innymi wiedzę o rynku poprzez udział w konferencjach i wydarzeniach branżowych.

Analogicznie jak w latach ubiegłych, kontynuowane były programy wspierające kulturę bezpieczeństwa pracy, między innymi projekty
edukacyjne, szkolenia obligatoryjne oraz studia podyplomowe dedykowane PKN ORLEN takie jak rozwój kompetencji w zakresie eksploatacji
bloków energetycznych. Kontynuowana była także Akademia Bezpiecznej Jazdy, której celem było doskonalenie technik bezpiecznej jazdy
samochodem i reagowania w sytuacjach trudnych na drodze.

Kontynuowano również naukę języków obcych w ramach projektów: Akademii Językowej PKN ORLEN oraz wakacyjnych kursów języka
angielskiego. Działania szkoleniowo-rozwojowe realizowane były nie tylko w formie szkoleń stacjonarnych, ale również w formie szkoleń elearningowych.

GRI:

4 04 -1
Średnia ilość godzin szkoleniowych na pracownika w Grupie ORLEN, w tym:

j.m.

2019

2018

Kobiety

[liczba]

23,4

18,3

Mężczyźni

[liczba]

25,2

20,7

Menedżer

[liczba]

38,5

24 ,5

Nie-menedżer

[liczba]

23,7

19,6

Polityka Zarządzania W iekiem
W 2019 roku w Grupie ORLEN zostały wdrożone rozwiązania w zakresie zarządzania wiekiem. Ich celem jest przeciwdziałanie negatywnym
skutkom zmian demograﬁcznych na rynku pracy. Działania w tym zakresie skupiają się, między innymi, na budowaniu świadomości kadry
menedżerskiej dotyczącej zarządzania wiekiem, kształtowaniu różnorodności międzypokoleniowej i komunikacji, dbałości o transfer wiedzy i
umiejętności, działaniach Employer Branding w zakresie kształtowania relacji z otoczeniem, w szczególności z lokalnym rynkiem pracy, z
uczelniami i szkołami oraz budowaniu kompetencji kadry następców wewnątrz spółki, realizację dedykowanych programów rozwoju i
mentoringu, działania proﬁlaktyki prozdrowotnej.
GRI:

4 01-2

Dialog społeczny i świadczenia socjalne
Grupa ORLEN dba o prowadzenie dialogu społecznego opartego na niezależności stron, działaniu zgodnym z prawem, a także zaufaniu,
wzajemnym szukaniu kompromisu i przestrzeganiu przyjętych reguł. Obowiązujące zasady dialogu społecznego oparte są na regulacjach
wewnętrznych oraz wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, co pozwala na budowanie konstruktywnych i trwałych
rozwiązań we współpracy z przedstawicielami pracowników.

Grupa ORLEN zapewnia pracownikom świadczenia socjalne obejmujące doﬁnansowanie wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego, opieki nad
dzieckiem, wypoczynku dzieci i młodzieży, wyprawek szkolnych. Tradycją stały się upominki świąteczne dla dzieci pracowników. Pracodawca
ﬁnansowo wspiera rodziny o niskich dochodach. Pracownicy mają również możliwość uzyskania doﬁnansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych
i kulturalno-oświatowych czy turnusu rehabilitacyjnego. Istnieje również możliwość otrzymania bezzwrotnej zapomogi oraz zwrotnej pożyczki
na cele mieszkaniowe.

PKN ORLEN zapewnia jednolity pakiet świadczeń socjalnych pracownikom spółek Grupy ORLEN, z którymi współpracuje w ramach wspólnej
działalności socjalnej. Spółki, z którymi PKN ORLEN prowadzi wspólną działalność socjalną (stan na 31.12.2019 roku)to: Basell ORLEN Polyoleﬁns,
Centrum Edukacji, ORLEN Administracja, ORLEN Asfalt, ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Eko, ORLEN KolTrans, ORLEN Centrum Usług
Korporacyjnych, ORLEN Laboratorium, ORLEN Ochrona, ORLEN Paliwa, ORLEN Projekt, ORLEN Upstream, ORLEN Serwis, Płocki Park
Przemysłowo-Technologiczny, Fundacja ORLEN. Świadczenia dodatkowe nie są zróżnicowane ze względu na rodzaj zawartej umowy o pracę
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(na czas określony lub nieokreślony) czy zatrudnienie w określonym wymiarze czasu pracy oraz lokalizację. Świadczenia w ramach
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) przysługują wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę,
niezależnie od wymiaru etatu.

Ponadto, pracownicy PKN ORLEN objęci są Pracowniczym Programem Emerytalnym (PPE), tzw. III Filarem. Dodatkowo PKN ORLEN pokrywa
częściowo pracownikom składkę PZU w ramach PPE. Dotyczy to pracowników zatrudnionych na umowę o pracę po przepracowaniu 3
miesięcy w spółce, niezależnie od rodzaju umowy. Zakres świadczeń socjalnych z ZFŚS, które mają zapewnione byli pracownicy (emeryci,
renciści, PDOE) PKN ORLEN i spółek z Grupy ORLEN prowadzących wspólną działalność socjalną jest następujący: doﬁnansowanie
wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego, doﬁnansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, doﬁnansowanie wyprawki szkolnej, upominki
świąteczne dla dzieci, bezzwrotne zapomogi, pożyczki na cele mieszkaniowe oraz dodatkowo: ekwiwalent w formie pieniężnej dla osób o
niskich dochodach, jubileusz urodzin od 70 roku życia co 5 lat, a od 95 co roku w formie pieniężnej, spotkania z byłymi pracownikami w Radach
Klubu Seniora na terenie całego kraju. W Grupie ORLEN nie ma znaczenia lokalizacja, w jakiej pracownik wykonuje pracę ani rodzaj umowy o
pracę.

Wszystkim pracownikom przysługują takie same świadczenia. Różnice w świadczeniach na przykład dotyczących ubezpieczeń uzależnione są
od pracodawcy, u którego pracownik jest zatrudniony. W PKN ORLEN ubezpieczenie grupowe obejmuje wszystkich pracowników, którzy
zadeklarowali przystąpienie do ubezpieczenia. Pracownicy mają do wyboru jeden z wariantów. W spółkach Grupy ORLEN funkcjonują
ubezpieczenia grupowe, ale każda spółka w tym zakresie działa indywidualnie.

Poza wyżej opisanymi programami PKN ORLEN wspiera również ciągłość zatrudnienia pracowników, których stosunki pracy zostają rozwiązane
w związku z procesami restrukturyzacyjnymi, oferując pakiety szkoleniowe. W ramach pakietu PKN ORLEN ﬁnansuje szkolenia przydatne w
dalszej ścieżce zawodowej, wskazane przez zainteresowaną osobę.
Jako ﬁrma wdrażająca nowoczesne rozwiązania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem rodzinnym,
PKN ORLEN realizuje program „Pracodawca Przyjazny Rodzinie”, zawierający takie rozwiązania jak: dodatkowe dwa dni opieki nad dzieckiem
do 3 roku życia, dwa dni opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do 24 roku życia, żłobek dla dzieci pracowników Grupy ORLEN, dodatkowa
godzina na karmienie, opieka medyczna w ciąży, pokoje dla matek karmiących, upominek z okazji narodzin dziecka, przesyłanie do osób na
urlopach rodzicielskich i wychowawczych informacji z życia ﬁrmy. Wiele elementów z tego programu w ramach dobrych praktyk zostało
wdrożonych przez spółki Grupy ORLEN.

PKN ORLEN zapewnia szeroko pojętą proﬁlaktykę zdrowotną obejmującą opiekę medyczną wykraczającą poza zakres medycyny pracy.
Abonamentowa opieka medyczna, proﬁlaktyczne programy zdrowotne realizowane we współpracy z Centrum Medycznym Medica Sp. z o.o. w
Płocku oraz Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie w ramach badania wpływu środowiska pracy na zdrowie. W 2019 roku został
wprowadzony jednolity standard abonamentowej opieki medycznej w Grupie ORLEN.

Realizowane były także badania proﬁlaktyczne i akcje zdrowotne w miejscu pracy, między innymi: program badań dla dzieci pracowników w
wieku od 9 miesiąca do 6 lat „NIE nowotworom u dzieci”; badania densytometryczne, badania słuchu, badania w kierunku wykrywania wirusa
HCV, strefy zdrowia oraz badania proﬁlaktyczne w Płocku, Włocławku i Ostrowie Wielkopolskim w ramach ogólnopolskiego programu „Po
pierwsze zdrowie”; spotkania otwarte dla pracowników nt. niepełnosprawności; Dzień Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w Grupie
ORLEN.

PKN ORLEN dba o zdrowie psychiczne pracowników, traktując to działanie jako integralną część swojej kultury organizacyjnej. W strukturach
ﬁrmy działa Pracownia Psychologii Pracy, której zadaniem jest między innymi świadczenie wsparcia i pomocy psychologicznej pracownikom i
ich rodzinom, znajdującym się w trudnych sytuacjach – nie tylko zawodowych, ale również na styku życia zawodowego i osobistego. Dbanie o
dobrostan pracowników w miejscu pracy ma bardzo duże znaczenie dla pracowników – buduje poczucie wspólnoty i wzajemnej
odpowiedzialności.

Polityka kształcenia i pozyskiwania przyszłych kadr
PKN ORLEN konsekwentnie realizuje działania ukierunkowane na zapewnienie potrzeb związanych z pozyskaniem oraz utrzymaniem kadry
pracowniczej. Działania te są skierowane do określonych grup docelowych istotne dla poszczególnych segmentów działalności – obecnych
pracowników, potencjalnych pracowników, jak również studentów i absolwentów szkół branżowych i uczelni wyższych. Grupa ORLEN
współpracuje ze środowiskiem akademickim widząc potrzebę zapewnienia synergii pomiędzy biznesem i nauką.

276

Dla PKN ORLEN ważnym jest również
dawanie szans zatrudnienia osobom
niepełnosprawnym.

W 2019 roku przystąpiono wraz z kilkoma spółkami Grupy ORLEN do programu PFRON Praca – Integracja. Celem programu jest zatrudnienie
osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

PKN ORLEN widząc potrzebę zbudowania zaplecza kadrowego w profesjach istotnych dla potrzeb branży, ze szczególnym uwzględnieniem
specyﬁki spółek z Grupy ORLEN angażuje się we współpracę ze szkołami branżowymi – na tej podstawie uczniom udzielane jest wsparcie
merytoryczne podczas zajęć praktycznych, mogą uczestniczyć w wizytach studyjnych i praktykach zawodowych w spółkach Grupy ORLEN.
PKN ORLEN troszczy się o rozwój zawodowy osób młodych, uczniów, studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz szkół średnich, stwarzając
im możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych dzięki uczestnictwu w programach praktyk i staży. Co roku w PKN ORLEN
przygotowywanych jest do pracy zawodowej co najmniej kilkudziesięciu absolwentów uczelni wyższych i osób kończących edukację. W 2019
roku staże w PKN ORLEN odbywało ponad 100 osób w ramach programów Kierunek ORLEN, jak również w programie #Energia dla
przyszłości realizowanym we współpracy z Ministerstwem Energii oraz w programie realizowanym we współpracy z W ydziałem
Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. PKN ORLEN daje szanse na rozwój również polskim studentom
zdobywającym wykształcenie poza krajem. W tym roku byliśmy partnerem strategicznym programu Go4 Poland – W ybierz Polskę!, którego
celem jest zachęcanie młodych i zdolnych Polaków studiujących za granicą do planowania ścieżki kariery zawodowej w polskich i
międzynarodowych ﬁrmach oraz instytucjach publicznych działających na terenie Polski, a także w zagranicznych oddziałach polskich
przedsiębiorstw. W ramach programu zorganizowaliśmy wakacyjne staże zawodowe oraz warsztaty i programy mentoringowe. Praktyki
studenckie zrealizowało 135 osób, w większości w obszarze produkcji, ale również w innych obszarach biznesowych.

PKN ORLEN uczestniczył również w Targach Pracy (Płockie Targi Aktywności i Przedsiębiorczości, JOBICON w Warszawie, Inżynierskie Targi
Pracy na Politechnice Warszawskiej, Targi pracy w Londynie) na uczelniach technicznych oraz wspierał studentów i absolwentów w
pozyskiwaniu doświadczeń zawodowych. Ponadto prowadzone były również działania edukacyjno – informacyjne, w tym między innymi Dzień
W iedzy z ORLENEM. Pracownicy PKN ORLEN zrealizowali również Warsztat z komunikacji dla studentów Szkoły Wyższej im. Włodkowica oraz
uczestniczyli w Panelu Pracodawców, którego celem była diagnoza potrzeb pracodawców i instytucji współpracujących z Politechniką
Warszawską w dyscyplinie inżynieria chemiczna.
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PKN ORLEN, ORLEN Laboratorium oraz ANWIL kolejny rok z rzędu aktywnie uczestniczyły w Seminariach z Przemysłem, cyklu spotkań na
Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W Seminariach udział biorą studenci wydziału oraz wiodące ﬁrmy przemysłu chemicznego.
Celem spotkań jest przekazanie studentom wiedzy praktycznej opartej na konkretnych przykładach biznesowych oraz zainspirowanie do
wyboru ścieżki rozwoju w kierunku, który umożliwia zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie. Dodatkowo byliśmy obecni na Seminarium
Nauka-Przemysł na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, jak również spotkaniach studentów z pracodawcami podczas
Business Networking Day na Politechnice Warszawskiej, Wydziale Inżynierii Produkcji oraz Wydziale Chemicznym. Studenci Politechniki
Warszawskiej ﬁlia w Płocku realizowali cykliczne wycieczki studenckie na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku, jak również zostali
zaproszeni na Dzień Otwarty zakładu w Płocku realizowany pod nazwą Reﬁning Industry Open Days w ramach European Industry Week.

W 2019 roku PKN ORLEN otrzymał po raz ósmy z rzędu Certyﬁkat TOP
Employers oraz tytuły: Pracodawca dla inżyniera, PracoDawca Zdrowia i
został wyróżniony w konkursie LODOŁAMACZE 2019.

GRI:

4 03-4

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w
formalnych porozumieniach zawartych ze związkami
zawodowymi
W Grupie Kapitałowej prowadzony jest transparentny dialog społeczny.

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią przedmiot współpracy Stron i są uwzględniane w formalnych porozumieniach zawartych ze
związkami zawodowymi obowiązujących w spółkach Grupy ORLEN z siedzibą w Polsce, m.in. w:

Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) PKN ORLEN zarejestrowanym przez Państwowego Okręgowego Inspektora Pracy w
Warszawie, zgodnie z przepisami Działu XI Kodeksu Pracy oraz obowiązującym rozporządzeniem MPiPS w kwestii trybu postępowania w
sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart
rejestrowych, oraz/lub
Regulaminach pracy ustalonych zgodnie z przepisami rozdziału IV Kodeksu Pracy.

Zapisy zawarte w tych dokumentach dotyczą organizacji bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, w tym m.in. środków ochrony
indywidualnej zabezpieczającej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, odzieży i obuwia roboczego. Również
w spółkach zagranicznych Grupy ORLEN – Grupa Unipetrol w Czechach i ORLEN Lietuva na Litwie – kwestie związane z bezpieczeństwem i
higieną pracy zostały ujęte zakładowych układach zbiorowych pracy. Natomiast w spółce ORLEN Deutschland, w której nie funkcjonują związki
zawodowe, nie występują formalne porozumienia i układy zbiorowe. Podobnie jest w spółce ORLEN Upstream Canada, w której wszyscy
pracownicy podlegają pod regulacje z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w Prowincji Alberta.
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BEZPIECZEŃSTW O PRACOW NIKÓW I
PODW YKONAW CÓW

Wskaźniki GRI na tej
stronie:

103-1, 103-2, 103-3, 4 03-2, 4 03-3, OG-13,
306-3

Kapitały:

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo osobiste pracowników i interesariuszy jest naturalnym i nieodłącznym
elementem naszej kultury organizacyjnej i działalności biznesowej. W praktyce oznacza to realizację
wszelkich działań mających na celu zapobieganie wypadkom, awariom przemysłowym, pożarom i innym,
niepożądanym zdarzeniom.
GRI:

103-1, 103-2, 103-3

Strategia bezpieczeństwa
Cele i zadania w zakresie bezpieczeństwa osobistego i procesowego są zdeﬁniowane w Strategii Bezpieczeństwa i obejmują następujące
kluczowe obszary:

Zarządzanie i przywództwo –

Bezpieczeństwo osobiste –

Bezpieczeństwo procesowe – działania

kształtowanie kultury bezpieczeństwa

kształtowanie bezpiecznych i

określające metody i środki służące

pracy w Koncernie zgodnej z

higienicznych warunków pracy

ochronie ludzi i środowiska przed

wartościami, kombinacja wartości

pracowników Koncernu, w tym system

skutkami zdarzeń wypadkowych oraz

indywidualnych i grupowych, postaw,

nadzoru nad kontraktorami, działania

awarii przemysłowych, potrzeby przed

postrzegania, kompetencji i zachowań.

proﬁlaktyczne zmierzające do

wprowadzeniem zmian

zapewnienia bezpieczeństwa

technologicznych, procesowych lub

pożarowego Koncernu, oraz ustalenie

organizacyjnych, działania organizacyjne i

norm i właściwych przedsięwzięć

techniczne zapewniające bezpieczne

organizacyjnych.

prowadzenie procesu oraz
bezpieczeństwo personelu jego obsługi,
mające zapewnić niezawodność działania
procesu, realizowanych na każdym jego
etapie.
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Struktura Strategii Bezpieczeństwa

Opublikowana w grudniu 2018 roku aktualizacja strategii Grupy ORLEN na lata 2019-2022 określa poniższe cele dotyczące bezpieczeństwa
pracy:

Brak tolerancji dla zagrożenia
wypadkami
Zero wypadków przy pracy
Dalsza poprawa bezpieczeństwa
procesowego

1 Wskaźnik

TRR – międzynarodowy wskaźnik wypadkowości w

przedsiębiorstwach liczony jako liczba wypadków przy pracy ze zwolnieniami
lekarskimi w danym okresie czasu * 1 000 000 /liczbę roboczogodzin
przeprocowanych w tym okresie
Obszar bezpieczeństwa pracy w Grupie ORLEN jest regulowany przez przepisy krajowe, właściwe dla danego obszaru, rozporządzenia Unii
Europejskiej, zharmonizowane normy krajowe oraz zasady wynikające z dobrych praktyk w zakresie bezpiecznej realizacji czynności
operacyjnych. Na poziomie spółek Grupy ORLEN obszar ten jest regulowany przez jednolite standardy, wewnętrzne akty organizacyjne i
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instrukcje operacyjne.

Do kluczowych elementów regulujących obszar bezpieczeństwa i higieny pracy między innymi należą: System Zarządzania Bezpieczeństwem i
Higieną Pracy wg PN-N-18001, Strategia Bezpieczeństwa Grupy ORLEN do roku 2021, Kompleksowy System Prewencji, czy Standardy
Bezpieczeństwa, Standardy Techniczne i Wytyczne Grupy PKN ORLEN. Więcej informacji na ten temat znajduję się w „Sprawozdaniu na temat
Informacji Nieﬁnansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok”.

Zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa
Wszystkie działania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy są ukierunkowane na zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w
Grupie ORLEN. W 2019 roku w Grupie ORLEN kontynuowano wdrażanie jednolitych standardów bezpieczeństwa w ramach projektu Safety
Plus, który obejmuje wdrożenie 15 standardów bezpieczeństwa stanowiących najwyższe, funkcjonujące standardy bezpieczeństwa,
zidentyﬁkowane w branży paliwowo-energetycznej. Realizacja projektu zostanie ukończona w 2021 roku.

15 standardów bezpieczeństwa w ramach projektu Safety Plus

S1

Zezwolenia na wykonywanie prac niebezpiecznych

S2

Izolacja źródeł energii

S3

Prace w przestrzeniach zamkniętych

S4

Prace na wysokości

S5

Bezpieczne wykonywanie prac ziemnych

S6

Postępowanie powypadkowe

S7

Dostosowanie maszyn i narzędzi pod względem bezpiecznej eksploatacji w środowiskach roboczych

S8

Organizacja ćwiczeń doskonalących działania ratownicze

S9

Pomiary substancji niebezpiecznych

P1

Zapobieganie wyciekom

P2

Pogłębione analizy awarii przemysłowych

P3

Plany awaryjne: budowa /konstrukcja planów

M1

Przywództwo i rola kadry kierowniczej w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa

M2

Zarządzanie podwykonawcami

M3

Zarządzanie prowadzeniem pojazdów

Realizowane były prace na rzecz doskonalenia w obszarze bezpieczeństwa procesowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Procesowym w oparciu o standard OSHA 1910.119. System pozwala na skuteczną realizację działań w obszarze doskonałości operacyjnej
poprzez poprawę bezpieczeństwa technicznego instalacji procesowych, magazynowych i pomocniczych, a tym samym zapobieganie
wystąpieniu wszelkich niepożądanych zdarzeń mogących potencjalnie wpłynąć na bezpieczeństwo pracowników i/lub prowadzonych
procesów produkcyjnych. System Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym (SZBP) jako element ogólnego systemu zarządzania i organizacji
PKN ORLEN został wprowadzony celem zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa w miejscach pracy oraz spełnienia wymagań
krajowych art. 252 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 519 z późniejszymi zmianami) w
zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem procesowym oraz dalszego zwiększenia skuteczności i efektywności działań na rzecz
zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.
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Kluczowe projekty w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
Doskonalenie kultury bezpieczeństwa pracy
W zakresie doskonalenia kultury bezpieczeństwa pracy w spółkach Grupy ORLEN zadaniem wiodącym było budowanie świadomości
bezpiecznego wykonywania pracy i kreowanie proaktywnych postaw wśród pracowników oraz kontraktorów. Jednym z programów mającym
na celu podniesienie kultury bezpieczeństwa osobistego jest realizowany w PKN ORLEN „System Wsparcia Pracowników”. Program stanowi
dostosowaną do potrzeb spółki formę realizowanego w przedsiębiorstwach produkcyjnych podejścia Behaviour-Based Safety (BBS). Metoda
polega na wzmocnieniu bezpiecznych zachowań pracowników podczas wykonywanej pracy, a także promowaniu dobrych praktyk BHP.

Ponadto w 2019 roku przeprowadzono III edycję wykładów przedmiotu „Bezpieczeństwo Techniczne” w zakresie studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych na kierunku Technologia Chemiczna. Była to kontynuacja zrealizowanego w latach 2017 – 2018 projektu Biura Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy, Biura Techniki PKN ORLEN oraz Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku. Inicjatywa dotyczyła serii wykładów eksperckich,
przeprowadzonych zgodnie z przyjętą przez PKN ORLEN ideą kształcenia przyszłej kadry inżynierskiej spółki w zakresie obszarów istotnych dla
przemysłu przerobu ropy i energetyki oraz w ramach przyjętej strategii współpracy z uczelniami wyższymi.

System obligatoryjnych szkoleń dla pracowników i kontraktorów z zakresu
bezpieczeństwa
Zarówno dla pracowników, jak i kontraktorów Grupy ORLEN

W Grupie ORLEN funkcjonują systemy motywacyjne, informacyjne

realizowane są szkolenia obligatoryjne z zakresu

i edukacyjne, dedykowane pracownikom ﬁrm zewnętrznych. W

bezpieczeństwa. Mają one na celu zapoznanie pracowników i

2019 roku w PKN ORLEN utworzono Centrum Szkoleniowe. Jest to

kontraktorów ze standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w

koncepcja szkolenia pracowników ﬁrm zewnętrznych,

spółkach Grupy ORLEN. Podczas szkoleń budowana jest

realizujących prace na terenie zakładów produkcyjnych spółki, jak i

świadomość pracowników i kontraktorów w zakresie właściwej

nowozatrudnionych pracowników obszaru produkcji. Obejmuje

oceny sytuacji, znajomości potencjalnego ryzyka i sposobów jego

ona również przeprowadzanie szczegółowej weryﬁkacji wiedzy

ograniczania, przestrzegania procedur i zasad bezpieczeństwa,

teoretycznej i praktycznej pracowników w zakresie trzech bloków

właściwego korzystania z systemów i środków ochrony, a także

tematycznych: BHP, technika oraz zagrożenia lokalne występujące

zgłaszania spostrzeżeń dotyczących potencjalnych sytuacji

na terenie instalacji produkcyjnych. Weryﬁkacji praktycznej

niebezpiecznych. Przedmiotowy system szkoleń zawiera również

podlega wiedza i umiejętności z zakresu branży mechanicznej.

narzędzia stosowane do weryﬁkacji wiedzy wśród pracowników i

Sprawdzenie przygotowania pracowników do realizacji prac

kontraktorów.

odbywa się na specjalnie przygotowanym aparacie
weryﬁkacyjnym.

System kontroli i audytów
W Grupie ORLEN przeprowadzane są systematyczne audyty wewnętrzne spółek. W roku 2019 zrealizowano 4 wizyty doradcze (audyty) oraz 6
reaudytów. Ich istotnym elementem są tzw. Spacery Bezpieczeństwa („Safety Walks”), przeglądy stanu bezpieczeństwa na wizytowanych
obiektach. Wyniki ich oceny oraz spostrzeżenia stanowią podstawę opracowywania i realizacji „Planów działań korygujących i doskonalących”,
„Planów Poprawy Stanu BHP”. Ponadto w spółkach przeprowadzane są audyty wewnętrzne, audyty jednostek certyﬁkujących oraz jednostek
zajmujących się doradztwem w zakresie zarządzania ryzykiem. Zgodnie z opracowaną i przyjętą metodologią przeprowadzane są
systematyczne audyty obszarów bezpieczeństwa wśród kontraktorów realizujących prace na rzecz Grupy ORLEN.

Programy motywacyjne i kampanie informacyjne popularyzujące tematykę
bezpieczeństwa pracy, propagujące zdrowy styl życia oraz promujące zasadę
równowagi pomiędzy pracą i odpoczynkiem.
W Grupie ORLEN realizowane są działania mające na celu promowanie bezpiecznej realizacji pracy wśród pracowników i kontraktorów, między
innymi konkurs „Bezpieczny Remont”, „Bezpieczny W ykonawca” i „Program Zachęt BHP”. Ponadto przeprowadzane są kampanie
informacyjne popularyzujące tematykę bezpieczeństwa pracy, propagujące zdrowy styl życia oraz promujące zasadę równowagi pomiędzy
pracą i odpoczynkiem. Jedną z takich inicjatyw są realizowane w Grupie ORLEN Dni Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia. W 2019 roku
zorganizowano miasteczka BHP, a w nich m.in. symulatory VR (symulator jazdy miejskiej, symulator jazdy motocyklem, itd.), stoiska ﬁrm z
branży BHP prezentujące innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa osobistego. Przygotowana została strefa konkursowa z licznymi
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konkursami i grami BHP, w których wszyscy mogli sprawdzić swoją wiedzę oraz wygrać nagrody. Stworzone zostały strefy medyczne, w których
pracownicy mogli skontrolować swój stan zdrowia, zorganizowano ćwiczenia z pierwszej pomocy wraz z poradami ﬁzjoterapeutów. Natomiast
w streﬁe gastronomicznej dietetycy omawiali właściwości używanych produktów. Pracownikom przekazywano wskazówki i ciekawostki
dietetyczne zachęcające do wybierania lepszych alternatyw spożywczych oraz próbowania własnych sił w kuchni.

W Grupie ORLEN przeprowadzany jest konkurs Dobre Praktyki BHP, dedykowany spółkom Koncernu. Celem Konkursu jest szerzenie
dobrych praktyk w bezpieczeństwie, które promują pragmatyczne i nowoczesne podejście do bezpieczeństwa, a w tym m.in. wszelkie
rozwiązania techniczne, jakościowe, proefektywnościowe, komunikacyjne, organizacyjne i infrastrukturalne, pomagając tym samym doskonalić
i usprawniać elementy zarządzania bezpieczeństwem pracy jak również podnosić motywację pracowników. Udział w konkursie daje możliwość
wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa pomiędzy spółkami Grupy ORLEN.

Ponadto realizowany jest konkurs „Miliony roboczogodzin bez wypadku przy pracy pracownika i kontraktora w Grupie ORLEN”, również
dedykowany spółkom Koncernu. W tym przypadku celem konkursu jest promowanie bezwypadkowej pracy. W 2019 roku odbyły się VII edycja
konkursu „Dobre Praktyki BHP” oraz V edycja „Miliony roboczogodzin bez wypadku przy pracy pracownika i kontraktora w Grupie ORLEN”.

Identyﬁkacja i wdrażanie innowacji oraz dobrych praktyk
Prowadzona jest ciągła identyﬁkacja najlepszych stosowanych praktyk, poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy spółkami Grupy ORLEN, jak
również korzystanie z doświadczeń ﬁrm z branży ropy i gazu o światowym zasięgu. Wśród realizowanych projektów możemy wymienić System
LOTO oraz System Wsparcia Pracowników.
System Wsparcia Pracowników stanowi program behawioralny, którego celem jest wzmocnienie zachowań bezpiecznych i eliminacja
zachowań ryzykownych. Realizacja tego projektu stanowi jedno z wielokierunkowych działań na rzecz podniesienia kultury bezpieczeństwa
Koncernu.
System Lockout – Tagout (LOTO) jest to planowo prowadzone działanie, które obejmuje odłączanie energii zasilającej od urządzeń
przemysłowych i maszyn na czas wykonywania na nich prac konserwacyjnych lub naprawczych. Lockout chroni pracowników przed
ponownym włączeniem urządzenia, dopóki nie zostanie zdjęty. Tagout to zawieszka (tag) informująca i ostrzegająca, że dane urządzenie jest
zablokowane na czas przeglądu i nie może być załączone, dopóki zawieszka nie zostanie zdjęta. Wdrażany w celu wyeliminowania
przypadkowego i niekontrolowanego załączenia maszyn lub uwolnienia niebezpiecznych energii podczas trwania lub wykonywania prac
eksploatacyjnych, inwestycyjnych i remontowych oraz pracach serwisowo-konserwacyjnych tak, aby zapobiec wypadkom i zdarzeniom
wynikającym z nieoczekiwanego uruchomienia lub ponownego zasilenia energią maszyn, urządzeń lub instalacji.

System analizy zdarzeń i ocena ryzyk

Zaistniałe w Grupie ORLEN zdarzenia wypadkowe oraz awaryjne poddawane są analizie oraz ocenie możliwości ponownego wystąpienia. Za
pomocą „ Alertów Bezpieczeństwa” realizowana jest komunikacja dotycząca zdarzeń potencjalnie wypadkowych i awaryjnych. W zakresie
zdarzeń awaryjnych przeprowadzane są tzw. „Lesson Learned” z zastosowaniem list kontrolnych mających na celu identyﬁkację działań
zapobiegawczych w różnych lokalizacjach Grupy ORLEN. Wdrożono narzędzia do analizowania potencjalnego ryzyka wystąpienia wypadków
przy pracy i zdarzeń awaryjnych.

W wyniku ich oceny realizowane są działania zapobiegawcze. W Grupie ORLEN przeprowadzane są analizy zagrożeń procesowych, między
innymi metodą HAZOP, stosowaną do określania możliwości wystąpienia zagrożeń w zakładach przemysłowych. Polega na systematycznym
przeglądzie założeń projektowych i procesu technologicznego pod kątem możliwych odchyleń od przyjętych parametrów.
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Safety Meeting
Elementem wciąż doskonalonym i koniecznym do dalszego rozwijania w skali Grupy ORLEN są interdyscyplinarne spotkania przedstawicieli
obszarów bezpieczeństwa osobistego, procesowego i pożarowego, Biura Techniki oraz innych obszarów organizacji, w ramach tzw. „Safety
Meeting”. W zakresie Safety Meeting analizowane są zdarzenia awaryjne, jakie zaistniały w Grupie ORLEN, tj. identyﬁkowane przyczyny zdarzeń
oraz zbierane informacje o ich skutkach. Na podstawie zebranych informacji i dostępnych materiałów źródłowych jak np. Raporty z Zespołów
Awaryjnych/Technicznych i niezawodnościowych (wyjaśniających) formułowane są różnego rodzaju działania, które następnie adresowane są
do właściwych obszarów spółek Grupy ORLEN. Celem tej aktywności jest wyciągnięcie wniosków oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia
podobnych zdarzeń w przyszłości. Wszelkie informacje analizowane podczas spotkań są zbierane w wewnętrznej bazie danych dostępnej na
Portalu Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zakładowa Straż Pożarna
Podstawowym zadaniem Zakładowej Straży Pożarnej jest prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych na terenie obiektów PKN ORLEN, jak
również na terenie całego kraju w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów
Niebezpiecznych (SPOT), oraz nadzór nad przygotowaniem obiektów spółki do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Zakładowa Straż
Pożarna prowadzi również działania ratownictwa chemicznego, technicznego, wykonuje prace uszczelniające, uczestniczy w posterunkach
asekuracyjnych w czasie awaryjnych stanów instalacji, zabezpiecza prowadzone prace pożarowo niebezpieczne na terenie Zakładu
Produkcyjnego w Płocku oraz realizuje zadania z zakresu prewencji przeciwpożarowej. Strażacy są wyspecjalizowani w gaszeniu pożarów w
przemyśle raﬁneryjnym i petrochemicznym, prowadzeniu działań ratowniczych związanych z awariami chemicznymi oraz prowadzeniu działań
w zakresie ratownictwa wodnego, technicznego, przedmedycznego i wysokościowego. Od kilku lat aktywnie współpracują ze strażami
pożarnymi działającymi w ramach Grupy ORLEN, podejmując działania na rzecz bezpieczeństwa w zakresie operacyjnym i prewencyjnym.
Strażacy wyposażeni są między innymi w ponad 20 specjalistycznych samochodów gaśniczych, ratowniczych, wysokowydajne pompy i działka
gaśnicze, łodzie ratownicze oraz specjalistyczny sprzęt ochronny zapewniający bezpieczeństwo pracowników. W 2019 roku zrealizowano
działania w ramach doskonalenia i rozwoju obszaru bezpieczeństwa pożarowego Grupy ORLEN. Pracownicy Zakładowej Straży Pożarnej PKN
ORLEN odbyli specjalistyczne kursy i szkolenia w zakresie m.in. prewencji, ratownictwa wysokościowego, wodno – nurkowego oraz dla
operatorów bezzałogowych statków powietrznych (dronów).

Ćwiczenia pracowników i służb ratowniczo-gaśniczych
W spółkach Grupy ORLEN przeprowadzane są systematycznie ćwiczenia na wypadek zaistnienia zdarzenia awaryjnego. Dzięki tym działaniom
pracownicy wiedzą jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Są one również okazją do doskonalenia współpracy z państwowymi podmiotami
ratowniczymi, zmierzającej do minimalizacji potencjalnych skutków awarii.

Rozwój obszaru Bezpieczeństwa Pożarowego Grupy ORLEN
W 2019 roku rozpoczęto prace zmierzające do wdrożenia segmentowego zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w Grupie ORLEN.
Przeprowadzono wizyty referencyjne w Zakładowych Strażach Pożarnych Grupy ORLEN. Podczas spotkań zapoznano się z organizacją i
wyposażeniem technicznym poszczególnych jednostek. Odbyły się spotkania specjalistów prewencji przeciwpożarowej realizujących zadania w
spółkach Grupy ORLEN. Podczas spotkań opracowano wspólne zasady prowadzenia kontroli prewencyjnych i uzgodniono jednolite dokumenty
pokontrolne.

Monitorowanie integralności majątku produkcyjnego i program utrzymania ruchu
Podstawą zachowania integralności środków trwałych są terminowe czynności inspekcyjno–dozorowe. Wykonywane są w trakcie
zaplanowanych postojów remontowych i technologicznych w oparciu o wieloletni harmonogram. Dedykowanym programem określającym
między innymi terminy wykonania testów i sprawdzeń funkcjonalności objęte są również automatyczne układy sterowania i zabezpieczeń.
Równocześnie, we współpracy i pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), prowadzone jest wdrażanie programu RBI (Risk Based
Inspection) dla obiektów w Płocku. Wartością dodaną programu jest ciągłe zwiększanie dostępności i bezpieczeństwa instalacji przy
zachowaniu integralności majątku produkcyjnego. Dodatkowo funkcjonuje program Autonomicznego Utrzymania Ruchu (AUR) dzięki
któremu możliwe jest zapewnienie wyższego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa instalacji produkcyjnych.

Zarządzanie Bezpieczeństwem W ykonawców Zewnętrznych
Opracowany i wdrożony został model systemu zarządzania bezpieczeństwem wykonawców zewnętrznych, którego istotą jest realizacja
wyznaczonych celów głównych: ZERO W YPADKÓW , ZERO POŻARÓW , ZERO TOLERANCJI DLA NIEAKCEPTOW ALNEGO RYZYKA.

Wynikają z nich następujące zrealizowane w 2019 roku cele cząstkowe:

zapewnienie wykonawcom profesjonalnego przygotowania do realizacji zadań,
ustalenie jasnych reguł,
zwiększenie świadomości pracowników spółki oraz wykonawców zewnętrznych i ich pracowników,
zapewnienie wykonywania prac w sposób bezpieczny i prawidłowy,
potwierdzenie odbycia szkolenia dla ściśle określonych miejsc,
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komunikowanie zagrożeń i szybka reakcja na nie.

Zarządzenie bezpieczeństwem w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2
W PKN ORLEN realizowane są działania proﬁlaktyczne w zakresie minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Są to
różnokierunkowe przedsięwzięcia mające formę organizacyjną, informacyjną i edukacyjną. Należą do nich m.in.:

wdrożenie procedury dotyczącej postępowania w przypadku wystąpienia objawów złego samopoczucia u pracowników,
opracowanie i upowszechnianie graﬁcznych materiałów informacyjnych dotyczących bezpiecznych zachowań, w tym zakrywania ust i
nosa, unikania skupisk ludzkich,
zapewnienie bezpieczeństwa osobistego pracownikom i kontraktorom poprzez m.in. przeprowadzanie cyklicznych dezynfekcji
pomieszczeń i ich wyposażenia, wprowadzenie obowiązkowych badań temperatury ciała pracowników i osób zewnętrznych wchodzących
na tereny obiektów, wyposażenie pracowników w płynny dezynfekujące do rąk i maseczki ochronne oraz wdrożenie instrukcji właściwego i
bezpiecznego ich stosowania, zmianę sposobu przeprowadzania szkoleń okresowych w dziedzinie BHP, wprowadzenie osłon
antywirusowych na stanowiskach pracy wymagających kontaktu z innymi pracownikami lub osobami zewnętrznymi, wdrożenie „Zaleceń
dla Wykonawców dotyczących przeciwdziałania ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2”,
uruchomienie bezpłatnych i anonimowych konsultacji w ramach wsparcia psychologicznego poprzez kontakt z Pracownią Psychologii
Pracy oraz numeru telefonu i adresu mailowego, dedykowanego pracownikom do celów konsultacyjnych w zakresie funkcjonujących
zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Analogiczne działania są realizowane w pozostałych spółkach Grupy ORLEN.

Współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi ﬁrmami branży paliwowo-energetycznej w zakresie
doskonalenia obszaru bezpieczeństwa osobistego i procesowego
W 2019 roku podjęto wielokierunkową współpracę w zakresie doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem PKN ORLEN.
Zorganizowano eksperckie warsztaty pod hasłem „Polubmy się”, z organami administracji publicznej, tj.: Mazowieckim Wojewódzkim
Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska (Delegatura w Płocku), Miejskim
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku, Komendą Miejską Państwowej Straży
Pożarnej w Płocku, Komendą Miejską Policji w Płocku, Strażą Miejską w Płocku, Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego w Płocku, Wójtem Gminy Stara Biała w sprawie zapewnienie bezpieczeństwa w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku
oraz wzajemnej współpracy, w tym w zakresie komunikowania się w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń awaryjnych.

Ponadto PKN ORLEN zawarł porozumienie z ﬁrmą PERN, którego celem jest efektywna współpraca i aktywna integracja inicjatyw ﬁrm w
dziedzinie przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym w obszarze bezpieczeństwa (wypadkom, awariom, katastrofom, pożarom).

Efekty zrealizowanych działań w obszarze bezpieczeństwa Grupy ORLEN zostały docenione
przez niezależne gremia eksperckie. Spółki PKN ORLEN i ORLEN Upstream zostały
laureatami Konkursu „Pracodawca Organizator Pracy bezpiecznej”, zorganizowanego przez
Państwową Inspekcję Pracy. Natomiast Kartami Lidera Bezpiecznej Pracy przez Forum
Liderów Bezpiecznej Pracy zostały wyróżnione spółki PKN ORLEN, ORLEN Laboratorium
oraz ORLEN Upstream. PKN ORLEN po raz kolejny został wyróżniony Złotą Kartą Lidera
Bezpiecznej Pracy przez Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

ORLEN Upstream otrzymał I nagrodę w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy
Bezpiecznej” od Głównego Inspektora Pracy.
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GRI:

4 03-2

Podstawowe informacje i wskaźniki dotyczące obszaru
bezpieczeństwa Grupy ORLEN
W ypadki przy pracy pracowników i kontraktorów Grupy ORLEN

PŁEĆ

2019
Kobiety

2018

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN1)

7

41

4

38

Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN2)

16

17

18

32

Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów Grupy ORLEN

23

58

22

70

REGIONY 3)

2019

2018

Polska

Czechy

Litwa

Niemcy

Kanada

Polska

Czechy

Litwa

Niemcy

Kanada

Łączna ilość
wypadków przy
pracy
pracowników Grupy
ORLEN1)

33

13

0

2

0

27

13

2

0

0

Łączna ilość
wypadków przy
pracy
kontraktorów Grupy
ORLEN2)

28

4

0

1

0

29

17

3

0

1

Łączna ilość
wypadków przy
pracy
pracowników i
kontraktorów Grupy
ORLEN

61

17

0

3

0

56

30

5

0

1

1) Liczba uznanych wypadków przy pracy pracowników spółek Grupy ORLEN przez pracodawcę, które były bezpośrednią przyczyną
wystawienia zwolnienia lekarskiego.
2) Liczba uznanych wypadków przy pracy pracowników ﬁrm zewnętrznych spółek Grupy ORLEN wykonujących pracę na jej rzecz i na
terenie należącym lub dzierżawionym przez spółkę koncernu, które były bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego. W
myśl deﬁnicji kontraktorami są również pracownicy Stacji Paliw PKN ORLEN.
3) Regiony – rynki, gdzie Grupa ORLEN posiada aktywa.

PŁEĆ

2019
Kobiety

2018

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Ilość śmiertelnych wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN

0

0

0

0

Ilość lekkich wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN

7

41

4

37

Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN

7

41

4

38
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REGIONY 3)

Ilość
śmiertelnych
wypadków
przy pracy
pracowników
Grupy ORLEN

2019

2018

Polska

Czechy

Litwa

Niemcy

Kanada

Polska

Czechy

Litwa

Niemcy

Kanada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

13

0

2

0

27

12

2

0

0

33

13

0

2

0

27

13

2

0

0

Ilość lekkich
wypadków
przy pracy
pracowników
Grupy ORLEN
Łączna ilość
wypadków
przy pracy
pracowników
Grupy ORLEN

Wszystkie wypadki przy pracy pracowników Grupy ORLEN odnotowane w 2019 roku stanowią wyłącznie wypadki przy pracy o charakterze
lekkim.

PŁEĆ

2019
Kobiety

Ilość śmiertelnych wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN

2018

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

0

0

0

6

Ilość lekkich wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN

16

17

18

18

Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN

16

17

18

32

REGIONY 3)

2019

2018

Polska

Czechy

Litwa

Niemcy

Kanada

Polska

Czechy

Litwa

Niemcy

Kanada

Ilość
śmiertelnych
wypadków
przy pracy
kontraktorów
Grupy ORLEN

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

Ilość lekkich
wypadków
przy pracy
kontraktorów
Grupy ORLEN

28

4

0

1

0

29

6

0

0

1

Łączna ilość
wypadków
przy pracy
kontraktorów
Grupy ORLEN

28

4

0

1

0

29

17

3

0

1

Wszystkie wypadki przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN odnotowane w 2019 roku stanowią wyłącznie wypadki przy pracy o charakterze
lekkim.

Całkowity Wskaźnik W ypadkowości TRR (pracowników i kontraktorów)4 )

Zgodnie z przyjętą ideą, iż „Bezpieczeństwo pracowników ﬁrm zewnętrznych jest tak samo ważne, jak i bezpieczeństwo pracowników Grupy

ORLEN”, od 2015 roku funkcjonuje w Grupie ORLEN Całkowity Wskaźnik Wypadkowości TRR (pracowników i kontraktorów).
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2019
Całkowity Wskaźnik W ypadkowości TRR (pracowników i kontraktorów)4 )

2018

0,90

1,03

4) Liczony jako łączna ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów spółek Grupy ORLEN ze zwolnieniami lekarskimi w danym okresie x 1.000.000 /liczba
roboczogodzin przepracowanych przez pracowników i kontraktorów w tym okresie.

W 2019 roku odnotowano spadek wartości Całkowitego Wskaźnik Wypadkowości TRR (pracowników i kontraktorów) w porównaniu do 2018
roku. Związany jest on z znaczącym obniżeniem ilości wypadków przy pracy kontraktorów spółek Grupy ORLEN w 2019 roku w stosunku do
ilości wypadków przy pracy kontraktorów, odnotowanych w 2018 roku.

Wskaźnik wypadkowości TRR pracowników Grupy ORLEN5)

2019
Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

1,29

0,70

1,51

2018
Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

1,17

0,41

1,44

5) Ilość wypadków przy pracy pracowników spółek Grupy ORLEN ze zwolnieniami lekarskimi w danym okresie x 1.000.000 /liczba roboczogodzin przepracowanych
przez pracowników w tym okresie.

REGIONY3)

Ogółem

Polska

Czechy

Litwa

Niemcy

Kanada

2019

1,29

1,35

1,47

0

6,48

0

2018

1,17

1,08

1,71

0,68

0

0

Wartość Wskaźnika Wypadkowości TRR pracowników Grupy ORLEN od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Zjawisko to
odzwierciedla proces trwającej stabilizacji poziomu wypadkowości Koncernu po radykalnej serii spadku wartości Wskaźnika Wypadkowości
TRR pracowników Grupy ORLEN, trwającej do 2014 roku.

Wskaźnik ciężkości i liczba dni absencji poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN w 2019 roku

Wskaźnik ciężkości dla wypadków przy pracy odnotowanych wśród pracowników w Grupie ORLEN6)
Ogółem

Kobiety
56,27

Mężczyźni
21,43

62,22

Wskaźnik ciężkości dla wypadków przy pracy odnotowanych wśród pracowników w Grupie ORLEN6)
Ogółem

Polska
56,27

Czechy
51,42

Litwa
73,38

Niemcy
0

Kanada
25,00

0

6) Wynik ilorazu liczby dni absencji chorobowej poszkodowanych w wypadkach przy pracy pracowników Grupy ORLEN oraz liczby uznanych przez pracodawcę
wypadków przy pracy pracowników Koncernu skutkujących zwolnieniami lekarskimi.
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Liczba dni absencji poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN7)
Ogółem

Kobiety
2701

Mężczyźni
150

2551

Liczba dni absencji poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN7)
Ogółem

Polska
2701

Czechy
1697

Litwa
954

Niemcy
0

Kanada
50

0

7) Liczba faktycznych dni absencji chorobowej pracownika spółek Grupy ORLEN w danym okresie czasu, które były wynikiem uznanego przez pracodawcę wypadku
przy pracy.

Dbałość o bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników ﬁrm zewnętrznych, realizujących prace na terenie Grupy ORLEN, jest jednym
z priorytetów strategii Koncernu. W celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa kontraktorów konsekwentnie i długofalowo budowana jest ich
świadomość w zakresie właściwej oceny sytuacji, znajomości potencjalnego ryzyka i sposobów jego ograniczania, przestrzegania procedur i
zasad bezpieczeństwa, właściwego korzystania z systemów i środków ochrony, a także zgłaszania spostrzeżeń dotyczących potencjalnych
sytuacji niebezpiecznych. Oprócz prowadzenia analiz zdarzeń wypadkowych kontraktorów Grupy ORLEN poddawane są badaniu również
dane dotyczące absencji chorobowej, wynikającej z zaistnienia wypadku przy pracy kontraktorów realizujących prace na terenie spółek
Koncernu.

Grupa ORLEN nie posiada narzędzi prawnych pozwalających na upublicznienie przedmiotowych informacji.

Liczba odnotowanych chorób zawodowych w poszczególnych grupach pracowników Grupy ORLEN8)

2019

2018

Pracownicy administracyjno-biurowi

0

0

W yższy i średni personel techniczny

0

0

Pracownicy obsługujący instalacje i urządzenia technologiczne

2

1

Pracownicy wykonujący prace konserwacyjno-remontowe

2

1

Pracownicy zatrudnieni w transporcie i magazynowaniu

1

1

5*

3**

Ogółem:
*ORLEN Lietuva
** ORLEN Lietuva (2) i UNIPETROL RPA (1)

8) Ilość uznanych chorób zawodowych określa liczbę decyzji wydanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzających choroby zawodowe u
pracowników, którzy pracują bądź pracowali w spółkach Grupy ORLEN.

GRI:

4 03-3

Pracownicy szczególnie narażeni na choroby zawodowe
W Grupie ORLEN prowadzony jest stały monitoring i identyﬁkacja czynników mogących powodować powstawanie chorób zawodowych wśród
pracowników. Wykonywane są cykliczne badania środowiska pracy oraz przeprowadzana jest ich bieżąca analiza i ocena ryzyka potencjalnego
wpływu na zdrowie pracowników Koncernu. Dla wszystkich zidentyﬁkowanych czynników na stanowiskach pracy z wysokim ryzykiem
wystąpienia chorób zawodowych wdrożono systemowe działania zapobiegawcze w zakresie zastosowania rozwiązań technicznych oraz
organizacyjnych w postaci ochron indywidualnych i zbiorowych. Zastosowanie tych rozwiązań zapewnia eliminację zagrożenia powstania
chorób zawodowych wśród pracowników na wskutek występowania czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Efektem przeprowadzonych działań jest odnotowanie na podobnym, bardzo niskim poziomie, ilości chorób zawodowych wśród pracowników
Grupy ORLEN w latach 2018-2019.
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Bezpieczeństwo procesowe
W 2019 roku realizowane były prace na rzecz utrzymywania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym w oparciu o standard
OSHA 1910.119. System zakłada jeszcze skuteczniejszą realizację działań w obszarze doskonałości operacyjnej poprzez zapewnienie
bezpieczeństwa technicznego instalacji procesowych, magazynowych i pomocniczych, a tym samym zapobieganie wystąpieniu wszelkich
niepożądanych zdarzeń mogących potencjalnie wpłynąć na bezpieczeństwo pracowników lub prowadzonych procesów.
W ramach utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym (SZBP) w spółce, zgodnie z ustaleniami cyklu
Deminga wymagana jest realizacja działań dotyczących:

1.

weryﬁkacji istniejącego stanu,

2.

przeprowadzenia sprawdzenia kompletności istniejących regulacji/zarządzeń wewnętrznych oraz opracowania i wdrożenia nowych
regulacji/zarządzeń,

3.

potwierdzenia pełnego wdrożenia poszczególnych elementów systemu,

4.

realizacji wymogów systemu w oparciu o regulacje/zarządzenia i doskonalenia w niezbędnym zakresie.

Weryﬁkacji podlega spełnienie przez spółkę wymogów 14 elementów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym w zakresie
istniejących uregulowań, którymi dany element został wdrożony. Poszczególne elementy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym
zostały opisane w „Sprawozdaniu na temat Informacji Nieﬁnansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok”.
Bezpieczeństwo procesowe zaczyna przeistaczać się w szczególny rodzaj dziedziny związanej z inżynierią odporności, która deﬁniuje dziś
bezpieczeństwo jako zdolność do utrzymania sukcesu produkcyjnego przez system lub systemy techniczne zarówno w warunkach
normalnych, jak i awaryjnych. Nie zapominać należy o systemach organizacyjnych, których rolą także jest zdolność do natychmiastowej
odpowiedzi w celu utrzymania ciągłości prowadzonego biznesu.

W Grupie ORLEN jest 29 zakładów/obiektów zakwaliﬁkowanych do zakładów o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
a prawie o połowę mniejsza liczba to zakłady o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z ramami
klasyﬁkacyjnymi jednolitej dla Europy tzw. Dyrektywy „Seveso III” zaimplementowanej do prawa krajowego wszystkich krajów UE w roku 2015.
W Polsce jest to uregulowane poprzez Ustawę Prawo Ochrony Środowiska. W obydwu typach zakładów funkcjonuje nowoczesny i wciąż
doskonalony system zarządzania bezpieczeństwem procesowym, który jest zorganizowanym sposobem kierowania bezpieczeństwem
obejmującym wszystkie istotne elementy bezpieczeństwa, o których mowa powyżej.
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Zestawienie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Grupie ORLEN

POLSKA

Liczba zakładów o dużym ryzyku
(ZDR)

Liczba zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR)

PKN ORLEN

7 ZDR

10 ZZR

ORLEN PALIWA

6 ZDR

1 ZZR

BOP

1 ZDR

—

ANWIL

1 ZDR

—

ORLEN Południe

2 ZDR

—

—

1 ZZR

1 ZDR

—

ORLEN Aviation
IKS „SOLINO”

CZECHY

Liczba zakładów o dużym ryzyku
(ZDR)

Liczba zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR)

UNIPETROL RPA

3 ZDR

—

UNIPETROL DOPRAVA

5 ZDR

—

PARAMO

1 ZDR

—

SPOLANA

1 ZDR

—

LITWA

Liczba zakładów o dużym ryzyku
(ZDR)

ORLEN Lietuva

Liczba zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR)

2 ZDR

—

Aby zobrazować aktualny stan bezpieczeństwa procesowego w spółkach produkcyjnych Grupy ORLEN, posługujemy się szeregiem
wskaźników bezpieczeństwa procesowego, w tym zarówno opóźnionych, jak i wyprzedzających zgodnie ze standardami API 754 , których
monitorowanie i pomiar odbywa się poprzez wewnętrzną aplikację spółki, co w konsekwencji prowadzi do najważniejszego celu całego
systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym, a mianowicie zapobiegania i minimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej. Raportowanie tych wskaźników pozwala również porównywać się z najlepszymi w branży i tym samym
realizować cel związany z osiągnięciem doskonałości procesowej.

GRI:

OG-13

Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzaju
działalności
W 2019 roku odnotowano 2 pożary, które wymagały interwencji zewnętrznych Jednostek Straży Pożarnej. W 2019 roku liczba pożarów w Grupie
ORLEN spadła w stosunku do liczby pożarów zaistniałych w roku 2018.

Liczba pożarów w Grupie ORLEN

Liczba pożarów w Grupie ORLEN9):

2019

2018

Ilość wszystkich pożarów

34

41

W tym związane z procesami technologicznymi

29

37

2

0

W tym wymagające interwencji zewnętrznych Jednostek Straży Pożarnych

9) Liczba odnotowanych pożarów związanych z prowadzonymi procesami przez spółki Grupy ORLEN, dotyczące wyłącznie terenu należącego do spółek lub
dzierżawionego przez nie, z wyłączeniem terenu Stacji Paliw.

291

Zdarzenie awaryjne na poziomie TIER 1, TIER 2 i TIER3
TIER 1

TIER 2

Są to zdarzenia o dużych skutkach w związku z nagłym i

Są to zdarzenia o mniejszych skutkach w związku z nagłym i

nieprzewidzianym uwolnieniem substancji do otoczenia z uwagi

nieprzewidzianym uwolnieniem substancji do otoczenia z uwagi

na niezadziałanie warstw zabezpieczeń. Zdarzenia te włączają

na niezadziałanie warstw zabezpieczeń. Zdarzenia te włączają

nagłe i nieprzewidziane uwolnienia substancji niebezpiecznych

nagłe i nieprzewidziane uwolnienia substancji niebezpiecznych

oraz substancji nietoksycznych i niepalnych (parę wodną,

oraz substancji nietoksycznych i niepalnych (parę wodną,

kondensat, wodę gorącą, azot, sprężone powietrze, CO2) w trakcie

kondensat, wodę gorącą, azot, sprężone powietrze, CO2) w trakcie

prowadzenia procesu skutkując jedną lub więcej konsekwencjami:

prowadzenia procesu skutkując jedną lub więcej konsekwencjami
nie sklasyﬁkowanymi w zdarzeniach TIER1:

Obrażenia skutkujące zwolnieniem lekarskim lub śmiercią
pracownika własnego, wykonawcy, podwykonawcy
Hospitalizacja i/lub śmierć innej osoby
Oﬁcjalnie zainicjowana ewakuacja społeczności lokalnej lub
zalecenie schronienia w domach,
Pożar lub eksplozja skutkujące stratami w kosztach
bezpośrednich ﬁrmy w wysokości co najmniej 100 tys. USD
(100 000 USD x ~3 PLN/USD = ~300 000 PLN)
Zrzut ciśnienia do atmosfery z wykorzystaniem urządzeń
zrzutowych w ilości większej lub równej niż progowe ilości w
dowolnym 1-godzinnym okresie czasu

Obrażenia pracownika własnego, wykonawcy czy
podwykonawcy,
Pożar lub eksplozja skutkujące stratami w kosztach
bezpośrednich ﬁrmy w wysokości co najmniej 2,5 tys. USD
(2,500 USD x ~3 PLN/USD= ~7,500 PLN),
Zrzut ciśnienia do atmosfery w ilości większej lub równej niż
progowe ilości dla zdarzeń TIER2 w dowolnym 1-godzinnym
okresie czasu,
Uwolnienie substancji w ilości większej lub równej niż
progowe ilości dla zdarzeń TIER2 w dowolnym 1-godzinnym
okresie czasu.

Uwolnienie substancji w ilości większej lub równej niż
progowe ilości w dowolnym 1-godzinnym okresie czasu

Ilość zdarzeń na poziomie TIER1, TIER2 i TIER3
Ilość zdarzeń TIER1 Grupa ORLEN

10
9
8
7
6
5
4

8
6

3
2
1

2019

2018
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Ilość zdarzeń TIER2 Grupa ORLEN

10
9
8
7
6
5
4
6

3
4

2
1

2019

2018

W 2019 roku kontynuowano w Grupie ORLEN raportowanie wyprzedzającego wskaźnika bezpieczeństwa procesowego na poziomie 3 (TIER31),
odzwierciedlającego wystąpienie potencjalnych zdarzeń awaryjnych.

1 Przyjęto, że

zdarzenia na poziomie 3 (TIER3) stanowią liczbę blokadowych zatrzymań instalacji lub węzłów na skutek zadziałania zabezpieczeń

aktywnych i pasywnych (automatycznych i mechanicznych). Wskaźnik TIER3 liczony jest w następujący sposób:

zdarzenia na poziomie 3 (TIER3) produkcja – reprezentuje liczbę blokadowych zatrzymań instalacji lub węzłów na skutek zadziałania
zabezpieczeń aktywnych i pasywnych (automatycznych i mechanicznych).
zdarzenia na poziomie 3 (TIER3) logistyka – reprezentuje liczbę blokadowych zatrzymań nalewu produktów do cystern kolejowych i
autocystern w wyniku zadziałania zabezpieczeń aktywnych i pasywnych (automatycznych i mechanicznych) przypadających na liczbę
wykonanych nalewów w danym czasie.

Ilość zdarzeń TIER3 Produkcja Grupa ORLEN
100
90
80
70
60
50

94

40
30

70

20
10
0

2019

2018
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Ilość zdarzeń awaryjnych w Grupie ORLEN:

2019
Polska

Czechy

Litwa

TIER1

0

7

1

TIER2

2

2

0

59

1

10

TIER3 – Produkcja
Ilość zdarzeń awaryjnych w Grupie ORLEN:

2018
Polska

Czechy

Litwa

TIER1

2

4

0

TIER2

3

2

1

80

0

14

TIER3 – Produkcja

Wskaźnik T1 PSER2 i T2 PSER3
T1 PSER Grupa ORLEN

0,095

0,090

0,085

0,080
0,09

0,075

0,070
0,07

0,065

2019

2018

294
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Raportowane zdarzenia TIER1 i TIER2 za 2019 rok wiązały się jedynie z emisją do otoczenia pochodzącą z pożarów i wycieków. Natomiast nie
było zdarzeń, które wywołały poważne szkody w środowisku naturalnym. Wycieki w postaci ciekłej zostały zebrane i zutylizowane.

GRI:

306-3

Łączna liczba i masa istotnych wycieków
Całkowita liczba i masa odnotowanych znaczących wycieków w 2019 roku jest następująca:

Liczba wycieków w 2019 roku – 10
Masa wycieków w 2019 roku – ok. 14 0 Mg

Informacje dla każdego z raportowanych przez spółki Grupy ORLEN wycieków

Lokalizacja

UNIPETROL RPA, s.r.o.
ZP w Kralupach, DRW
UNIPETROL RPA, s.r.o.
ZP w Litvinowie,

Masa
[Mg]

80

ok. 4

Rodzaj substancji

Wyciek olejowy (ropa naftowa)

Wyciek chemikaliów (6% r-r NaOH)

Izomeryzacja

Komentarz

Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i
powierzchnie wód

Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i
powierzchnie wód

SPOLANA, s.r.o.
ZP w Neratowicach, PCV

11,5

Wyciek chemikaliów (30% r-r HCl)

UNIPETROL RPA, s.r.o.
ZP w Litvinowie,
Visbreaking

2,1

Wyciek olejowy (olej płuczny)

SPOLANA, s.r.o.
ZP w Neratowicach, PCV

0,4

Wyciek chemikaliów (mieszanina dichlorku etylenu i
chlorku winylu)

Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i
powierzchnie wód

UNIPETROL RPA, s.r.o.
ZP w Litvinowie, tor
kolejowy 238

16

Wyciek chemikaliów (frakcja BTX)

Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i
powierzchnie wód

Wyciek inny (asfalt drogowy)

Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i
powierzchnie wód

ORLEN Lietuva
ZP w Możejkach

ok. 26

Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i
powierzchnie wód

Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i
powierzchnie wód
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Lokalizacja

ANWIL S.A.

Masa
[Mg]

ok.

ZP we Włocławku,
Odzysk chlorowodoru

0,0025

SPOLANA, s.r.o.
ZP w Neratowicach,
Kaprolaktam
ANWIL S.A.
ZP we Włocławku

Rodzaj substancji

Komentarz

Wyciek chemikaliów (gazowy HCl)

Do atmosfery

ok. 0,1

Wyciek chemikaliów (amoniak)

Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i
powierzchnie wód

ok.
0,021

Wyciek chemikaliów (gazowy HCl)

Do atmosfery

W większości powyższych wycieków konsekwencje wiązały się z zanieczyszczeniem wyposażenia oraz terenu instalacji natomiast nie miało
miejsce oddziaływanie na glebę i powierzchnie wód. Ponadto dla większości zdarzeń konieczne było poniesienie kosztów związanych z
prowadzeniem akcji ratowniczej jednostek Zakładowych Straży Pożarnych oraz naprawą bądź wymianą uszkodzonej aparatury. W dwóch
przypadkach zaraportowano uwolnienie substancji gazowych do atmosfery. W wyniku powyższych zdarzeń nie było osób poszkodowanych
wśród pracowników spółek Grupy ORLEN oraz kontraktorów.
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PRZECIW DZIAŁANIE KORUPCJI I
ŁAPOW NICTW U

Wskaźniki GRI na tej stronie:

103-1, 103-2, 103-3, 205-2, 205-1

Kapitały:

Dążymy do zapewnienia uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności Grupy ORLEN
gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy.
GRI:

103-1, 103-2

Działania z zakresu przeciwdziałania korupcji i łapownictwu są realizowane przez Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa we współpracy z Biurem
Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością oraz Biurem Audytu. Zakres odpowiedzialności poszczególnych biur został opisany
w „Sprawozdaniu nt. Informacji Nieﬁnansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok”.

Do kluczowych, funkcjonujących polityk i wewnętrznych aktów organizacyjnych służących przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu należą
między innymi:

Polityka antykorupcyjna w Grupie ORLEN – deklaracja

Zasady oraz instrukcje przeciwdziałania praniu pieniędzy

realizacji celów biznesowych w sposób transparentny, uczciwy

oraz ﬁnansowaniu terroryzmu w Grupie Kapitałowej

i etyczny. Celem Polityki jest zwiększenie świadomości

ORLEN – określają szczegółowy sposób postępowania w

pracowników, kształtowanie pożądanych postaw i zachowań,

zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ﬁnansowaniu

a także usprawnienie procedur i nadzoru nad procesami

terroryzmu w Grupie ORLEN. Zasady są skierowane do

biznesowymi. W dokumencie podkreślono znaczenie

wszystkich pracowników spółek, na wszystkich stanowiskach,

szkolenia i zwiększania świadomości pracowników oraz

którzy mają bezpośredni kontakt z klientem, dokumentami

odpowiedzialności zarządów spółek za tworzenie warunków

ﬁnansowymi bądź uczestniczą w realizacji transakcji.

do przeciwdziałania i zwalczania korupcji w Grupie ORLEN.

Zasady zarządzania ryzykiem regulacyjnym w Grupie

Polityka i Procedura Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym

ORLEN – regulują procesy zarządzania ryzykiem regulacyjnym

– dokument określający zasady Zarządzania Ryzykiem

wynikającym z obowiązujących lub projektowanych aktów

Korporacyjnym w PKN ORLEN oraz role i zadania

prawnych, z wyłączeniem ryzyk podatkowych.

poszczególnych osób funkcjonujących w tym procesie.

Anonimowy System Zgłaszania Nieprawidłowości (ASZN) –

Zasady prowadzenia kontroli oraz postępowań

w ramach systemu identyﬁkowane są potencjalne

weryﬁkacyjnych w PKN ORLEN – dokument opracowano na

nieprawidłowości i nadużycia, które mogą być zgłaszane

podstawie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego

poprzez wskazane kanały informacyjne.

PKN ORLEN, w celu określenia zasad przeprowadzania
kontroli i postępowań weryﬁkacyjnych przez Biuro Kontroli i
Bezpieczeństwa.

Zasady przyjmowania i wręczania upominków w PKN
ORLEN – określają sposób postępowania pracowników PKN
ORLEN w przypadku przyjmowania lub wręczania
upominków.

Pozostałe polityki i wewnętrzne akty zostały opisane w „Sprawozdaniu nt. Informacji Nieﬁnansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019
rok”.

PKN ORLEN w myśl dobrych praktyk spółek notowanych na GPW posiada skuteczne systemy kontroli funkcjonalnej, zarządzania ryzykiem oraz
nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także funkcję audytu i kontroli wewnętrznej. Równoległe funkcjonowanie wszystkich
wyżej wymienionych elementów umożliwia sprawowanie stałego i skutecznego nadzoru w zakresie przeciwdziałania korupcji.

PKN ORLEN posiada strukturalnie zorganizowany system kontroli zarządczej, na który składają się kompleksowe procedury. Do zarządzania
nimi wykorzystywany jest specjalnie przygotowany system informatyczny zapewniający ich spójność poprzez wieloobszarowe uzgodnienia oraz
akceptację na każdym poziomie w organizacji.
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Kluczowe role w Systemie Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym zostały
przedstawione w sekcji „Zarządzanie Ryzykiem”.

PKN ORLEN w celu minimalizacji wystąpienia ryzyk nadużyć oraz korupcji wykorzystuje popularny „Model Trzech Linii Obrony/Prewencji”
(ang. Three Lines of Defence). Na pierwszej linii obrony znajduje się zarządzanie ryzykiem przez pracowników i jednostki biznesowe oraz
mechanizmy kontrolne dotyczące procesów operacyjnych, na drugiej funkcje compliance, natomiast na trzeciej – audyt i kontrola wewnętrzna,
wspierające poprawne funkcjonowanie wskazanych prewencji.

Pierwsza linia obrony/prewencji – Zintegrowany System Zarządzania
Ryzykiem Korporacyjnym
Proces zarządzania ryzykiem jest procesem ciągłym, który ze względu na zmieniające się nieustannie otoczenie gospodarcze jest
aktualizowany.

Druga linia obrony/prewencji – Funkcja Compliance
Funkcja compliance w PKN ORLEN realizowana jest w oparciu o cztery płaszczyzny:

System ERM wspierający proces oceny ryzyk ﬁnansowych i operacyjnych w odniesieniu do uzyskanej skuteczności mechanizmów
kontrolnych oraz obowiązującej Polityki i Procedury ERM,
funkcję audytu i kontroli wewnętrznej, w zakresie zgodności przebiegu procesów z regulacjami wewnętrznymi,
badanie zgodności ze zintegrowanymi systemami zarządzania (ISO),
zarządzanie ryzykiem braku zgodności z wymaganiami regulacji prawnych, standardów i norm etycznych w oparciu o wymagania
dokumentacji Systemu Compliance PKN ORLEN, ze szczególnym ukierunkowaniem na ryzyka związane z sektorem działalności spółki.

Funkcjonujący w Spółce Zintegrowany System Zarządzania uwzględnia wyniki audytów, przeglądów, zgłaszanych reklamacji i skarg,
dodatkowo podejmowane są działania zapobiegawcze/korygujące wynikające ze zidentyﬁkowanych w ramach powyższych procesów
niezgodności. Wszystkie wymienione działania mają na celu zapewnienie zgodności z przyjętymi normami odniesienia, tj.: ISO 9001 (systemem
zarządzania jakością), ISO 14001 (systemem zarządzania środowiskowego), PN-N-18001 (systemem zarządzania BHP) oraz ISO 27001 (systemem
zarządzania bezpieczeństwem informacji), Systemem Certyﬁkacji Biomasy i Biopaliw ISCC, Systemem Zakładowej Kontroli Produkcji oraz
Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

Z dokonanych przeglądów przygotowywany jest raz w roku kompleksowy raport określający stan Zintegrowanego Systemu Zarządzania w
organizacji, który prezentowany jest Zarządowi spółki oraz publikowany na wewnętrznym portalu komunikacyjnym – Intranecie.

Na bieżąco prowadzona i raportowana do Zarządu PKN ORLEN jest analiza stanu dostosowania i przygotowania (poziom zgodności) Koncernu
do obowiązujących lub projektowanych aktów prawnych, które w razie potrzeby inicjują działania mające na celu dostosowanie Koncernu do
wymagań prawa krajowego i UE.

Kontrola Finansowa
Dział Kontroli Finansowej prowadzi kontrole ﬁnansowe, których celem jest ujawnianie nieprawidłowości oraz nadużyć o charakterze
gospodarczym, badanie zgodności postępowania pracowników komórek organizacyjnych PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN z obowiązującym
porządkiem prawnym, wewnętrznymi aktami organizacyjnymi i ustalonymi normami oraz zasadami wiedzy fachowej, szacowanie skutków
ewentualnych nadużyć i nieprawidłowości oraz określenia sposobów ich usunięcia, ze wskazaniem osób za nie odpowiedzialnych, a także
ocena wewnętrznych aktów organizacyjnych. Badana sfera działalności oceniana jest przede wszystkim z punktu widzenia kryteriów legalności,
celowości, gospodarności, rzetelności, sprawności organizacyjnej i prawidłowości działania. Przy ocenie brany jest pod uwagę interes PKN
ORLEN oraz spółek Grupy ORLEN.

Niezależność Działu Kontroli Finansowej zapewniona jest poprzez odpowiednią podległość funkcjonalną w strukturze organizacyjnej spółki.
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Działania kontroli ﬁnansowej realizowane są w oparciu o roczne plany kontroli zatwierdzane przez Prezesa Zarządu PKN ORLEN. Niezależnie od
przyjętego planu kontroli Dział Kontroli Finansowej może również realizować kontrole doraźne i rozpoznawcze, prowadzone na podstawie
wniosków zgłaszanych do Dyrektora Biura Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością przez Członków Zarządu PKN ORLEN i
poszczególne obszary biznesowe.

Na podstawie ustaleń zawartych w Raportach z kontroli ﬁnansowych wydawane są polecenia pokontrolne, które deﬁniują i priorytetyzują
działania, jakie należy podjąć w celu usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia działalności kontrolowanego obszaru. Prowadzony jest
proces monitorowania realizacji poleceń pokontrolnych, który ma charakter ciągły, aż do momentu uzyskania potwierdzenia wdrożenia działań
naprawczych.

Dwa razy w roku przygotowywane są dla Zarządu PKN ORLEN sprawozdania z przeprowadzonych kontroli ﬁnansowych oraz monitoringu
stopnia wdrożenia poleceń pokontrolnych.

Trzecia linia obrony / prewencji – funkcja audytu wewnętrznego i
kontroli wewnętrznej
Funkcja audytu realizowana jest przez Biuro Audytu, którego celem jest między innymi dokonywanie niezależnej, bezstronnej i obiektywnej
oceny systemów kontroli funkcjonalnej oraz analizy procesów biznesowych zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i
wewnętrznymi aktami organizacyjnymi.

Działania Biura Audytu są realizowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Audytu Wewnętrznego (ang. The Institute of

Internal Auditors – the IIA).

Niezależność Biura Audytu jest zapewniona poprzez odpowiednią podległość funkcjonalną i administracyjną w strukturze organizacyjnej
spółki.

Biuro Audytu realizuje zadania (audyty, projekty doradcze oraz analizy biznesowe) w oparciu o roczny plan audytów zaakceptowany przez
Zarząd spółki. Roczny plan jest przedstawiany Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej spółki, w celu jej zaopiniowania, a następnie bezpośrednio
przekazywany do Rady Nadzorczej, w celu jego zatwierdzenia.

W ramach realizowanych zadań na bieżąco weryﬁkowana jest zgodność procesów z regulacjami wewnętrznymi. Biuro Audytu może również
realizować audyty w trybie doraźnym zlecane przez Radę Nadzorczą lub Zarząd spółki.

Biuro Audytu prowadzi bieżący monitoring wydanych rekomendacji, z którego dwa razy w roku przygotowuje sprawozdanie, wskazując stopień
ich wdrożenia. Adresatami raportu z monitoringu jest Zarząd spółki oraz Komitet Audytu Rady Nadzorczej spółki, dokonujący bieżącej oceny
sposobu funkcjonowania całej organizacji.

Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa na podstawie bieżącego monitoringu wydanych zaleceń i poleceń pokontrolnych przygotowuje
sprawozdanie o stopniu i zakresie wdrożenia zaleceń. Realizowane zadania mają charakter odpowiednio działań prewencyjnych oraz
detekcyjnych. Uzupełnieniem tych działań są czynności realizowane przez spółkę ORLEN Ochrona posiadającą odpowiednie umocowanie
organizacyjne, jak również niezbędne narzędzia, w tym między innymi możliwość wspierania się usługami wywiadowni gospodarczych i
detektywów. W domniemanych przypadkach korupcji ma także miejsce ścisła współpraca z organami ścigania, w tym z policją i CBA.
Równoległe funkcjonowanie wszystkich wskazanych elementów umożliwia sprawowanie stałego i skutecznego nadzoru w zakresie
przeciwdziałania korupcji.

W 2019 roku Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa uruchomiło systemowe szkolenia, które w obszarach biznesowych o największym ryzyku nadużyć
realizowane są corocznie w postaci szkoleń stacjonarnych, e-learningu dostępnego dla wszystkich zatrudnionych w Grupie ORLEN oraz
nowozatrudnionych pracowników. Szkolenia dotyczyły odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za popełnienie przestępstw korupcyjnych,
rozpoznawania ich znamion, sposobu postępowania pracowników w przypadku podejrzenia korupcji, możliwości i kanałów zgłaszania
nieprawidłowości, sposobu postępowania w przypadku przyjmowania lub wręczania upominków oraz budowania bezpiecznych relacji z
kontrahentami. W 2019 roku łącznie w Grupie ORLEN przeszkolono 4 057 osób, w tym zarządy spółek.
GRI:

103-3

Od 2018 roku w Grupie ORLEN obowiązuje Polityka Antykorupcyjna oraz funkcjonuje koordynator do spraw antykorupcyjnych. Koordynator
współpracuje także bezpośrednio z Zarządami spółek Grupy ORLEN, w których nie ma wydzielonych komórek organizacyjnych do spraw
bezpieczeństwa. Na 2020 rok zostało zaplanowane zaktualizowanie Zasad anonimowego zgłaszania nieprawidłowości o rozwiązania
wprowadzone między innymi dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa
Unii COM/2018/218. W ten sposób spełniane są wymagania prawne wynikające z regulacji UE, obowiązku zachowania należytej staranności i
standardów antykorupcyjnych GPW.
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GRI:

205-2

Polityka antykorupcyjna została udostępniona na www.orlen.pl oraz w intranecie. Kontrahenci i reprezentanci zapoznawani są z polityką i
zasadami antykorupcyjnymi w momencie nawiązywania stosunków gospodarczych. Ponadto dostawcy rejestrując się na platformie zakupowej
Connect również zapoznają się z zasadami i polityką antykorupcyjną. Z obowiązującą w Grupie ORLEN Polityką Antykorupcyjną zapoznano w
2019 roku wszystkich członków Zarządu (100%). Zgodnie z procedurą zapoznawania pracowników z regulacjami wewnętrznymi, z ww. Polityką
zapoznano również wszystkich pracowników (100%). W 2019 roku przeszkoleni w tym zakresie zostali wszyscy członkowie Zarządu (100%),
natomiast wśród pracowników przeszkolono 279 pracowników i blisko 200 osób przeszło szkolenie e-learningowe.
GRI:

205-1

W PKN ORLEN oraz w spółkach Grupy ORLEN objętych Systemem Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM) w zależności od specyﬁki
spółki są identyﬁkowane i oceniane następujące ryzyka z obszaru przeciwdziałania korupcji i łapownictwu:

Defraudacja i inne nadużycia – ryzyko, że pracownicy, nie stosując się do standardów etycznych, będą postępowali nieuczciwie, np.
dopuszczą się defraudacji mienia lub innych nadużyć. Ryzyko Defraudacji i innych nadużyć zostało zidentyﬁkowane w 34 procesach w
obszarach sprzedaży detalicznej i hurtowej, zakupowych, marketingowych, bezpieczeństwa i ﬁnansów.
Nadużycia klientów, pracowników lub agentów w procesie sprzedaży – ryzyko, że niewłaściwy proces lub system sprzedaży albo
niewłaściwe zabezpieczenie systemu sprzedaży umożliwi klientowi lub pracownikowi nadużycia materialne. Ryzyko Nadużycia klientów,
pracowników lub agentów w procesie sprzedaży zostało zidentyﬁkowane w 3 procesach w obszarach sprzedaży detalicznej, hurtowej i
marketingu.
Naruszenie standardów etyki lub ich niewłaściwe wdrożenie – ryzyko, że pracownicy Grupy ORLEN podejmą działania niezgodne z
korporacyjnymi standardami etyki, lub że zdeﬁniowanie, wdrożenie i egzekwowanie tych standardów nie będzie efektywne
i spójne z celami korporacji. Ryzyko zostało zidentyﬁkowane w procesie System wartości i zasady postępowania.

Wyżej wymienione ryzyka związane z przeciwdziałaniem korupcji i łapownictwu zostały ocenione przez obszary biznesowe a ich ocena wynika
z przeprowadzonej weryﬁkacji skuteczności działania mechanizmów kontrolnych przez obszary biznesowe łącznie w 38 procesach oraz
niezależnej ich weryﬁkacji przez Dział Kontroli Wewnętrznej w oparciu o zidentyﬁkowane nieprawidłowości w ramach prowadzonych działań
kontrolnych.

W 2019 roku systemem ERM objęte były: PKN ORLEN, ANWIL, Grupa ORLEN Lietuva, Grupa Unipetrol, ORLEN Deutschland GmbH, ORLEN
Paliwa i ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych, co stanowi blisko 10% spółek wchodzących w skład Grupy ORLEN.

W 2019 roku w ramach corocznego procesu samooceny ryzyk i testowania mechanizmów kontrolnych w PKN ORLEN przeprowadzono
ocenę 552 ryzyk we wszystkich obszarach, poprzez przetestowanie 999 mechanizmów kontrolnych w 176 procesach biznesowych. W spółkach
Grupy ORLEN dokonano oceny 633 ryzyk oraz 1807 mechanizmów kontrolnych w 169 procesach.1

1Dane

nie obejmują: Grupy ORLEN Lietuva i Spółki ORLEN Deutschland GmbH. Proces samooceny w tych spółkach jest realizowany w 2020

roku.
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ODPOW IEDZIALNOŚĆ WOBEC DOSTAW CÓW

Wskaźniki GRI na tej stronie:

102-9, 103-3, 308-1, 414 -1, 204 -1

Kapitały:

Dostawcy stanowią jedną z kluczowych grup Interesariuszy Grupy ORLEN. Są zobowiązani zaakceptować
zdeﬁniowane kryteria dotyczące wartości ORLEN i odpowiedzialności. Obszar Zakupów ściśle współpracuje z
Interesariuszami, analizuje ich potrzeby, ustala wspólne priorytety, plany, kluczowe wskaźniki efektywności i
usprawnienia.
GRI:

102-9, 103-3

Realizacja celów strategicznych obszaru Zakupów opiera się przede wszystkim na wdrożeniu kompleksowego zarządzania kategoriami
zakupowymi, modelu zarządzania dostawcami (tj. segmentacja, kwaliﬁkacja, zasady zarządzania) oraz stosowaniu światowych standardów
zakupowych. Zdeﬁniowane zostały i sukcesywnie są wdrażane zasady współpracy w ramach Grupy Kapitałowej. Służy temu wdrożona w Grupie
ORLEN Polityka Zakupowa, która jest parasolowym dokumentem określającym standardy zarządzania zakupami w Grupie ORLEN. Wyznacza
stosowanie wspólnych standardów w zakresie procedur, procesów, narzędzi, systemów i struktur zakupowych.

Współpraca z dostawcami ma w większości przypadków charakter stały, zaspokajający bieżące potrzeby Grupy ORLEN. Dostawcy dostarczają
między innymi materiały i usługi dla operacyjnej działalności Grupy ORLEN. Realizowane są zakupy inwestycyjne, produkcyjno-remontowe,
zakupy energii elektrycznej, chemii produkcyjnej, biokomponentów, zakupy dla stacji paliw czy zakupy ogólne (administracja, IT, usługi
profesjonalne, zakupy logistyczne). W 2019 roku w Grupie ORLEN współpraca była prowadzona z blisko 25 tys. dostawców.

Kategorie zakupowe w ramach Centralnego Drzewa Kategorii tworzą obszerny i uporządkowany katalog asortymentu zakupowego
funkcjonujący w PKN ORLEN oraz w kluczowych spółkach Grupy ORLEN. Centralne Drzewo Kategorii zbudowane jest z trzech poziomów
szczegółowości. Pierwszy poziom tworzy 13 kategorii głównych. Drugi i trzeci poziom to szczegółowy poziom kategorii odzwierciedlający
szeroko rozumiane potrzeby biznesowe w zakresie asortymentu zakupowego.

Kategorie zakupowe:
13 kategorii głównych
87 kategorii drugiego rzędu
524 kategorii trzeciego rzędu
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Główne kategorie zakupowe

GRI:

308-1, 414 -1

Ważną inicjatywą wdrażaną w ramach odpowiedzialnego łańcucha dostaw jest włączenie kryteriów odpowiedzialnego biznesu i
zrównoważonego rozwoju do standardu zarządzania procesami zakupowymi. Koncern promuje ideę odpowiedzialności społecznej wśród
swoich dostawców, chce współpracować z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi,
zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy oraz stosują nie tylko najwyższe standardy etyczne, ale także dbają o środowisko naturalne.
Kryteria CSR zostały zdeﬁniowane i zebrane w jeden dokument, tj. „Kodeks postępowania dla Dostawców”. Kodeks jest obowiązkowym
kryterium stosowanym w procesie kwaliﬁkacji kontrahentów w spółkach Grupy ORLEN. Dostawcy Koncernu kwaliﬁkowani są do współpracy
zgodnie z wystandaryzowanymi, spójnymi w Grupie ORLEN kryteriami społecznymi, środowiskowymi, prawnymi i etycznymi. Wszyscy
dostawcy i oferenci Grupy ORLEN zobowiązani są do zapoznania się i zaakceptowania wymogów w zakresie przestrzegania praw człowieka,
prowadzenia działalności zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewnienia bezpiecznych i godnych warunków pracy, stosowania najwyższych
standardów etycznych, ale także dbania o środowisko naturalne. Akceptacja Kodeksu postępowania dla Dostawców przez oferentów i
dostawców jest warunkiem formalnym udziału w postępowaniach zakupowych. W przypadku braku akceptacji przez oferenta, jego oferta nie
bierze udziału w dalszym procesie zakupowym z uwagi na niespełnienie kryteriów formalnych. Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy
ORLEN ma na celu promocję odpowiedzialności wśród interesariuszy i zachęcanie do wdrażania odpowiedzialnych praktyk wśród dostawców.
Ponadto, w ramach postępowania zakupowego, każdy z Oferentów zobowiązany jest do zapoznania się oraz akceptacji Polityki antykorupcyjnej
GK ORLEN oraz Zasad przyjmowania i wręczania upominków w PKN ORLEN S.A.

W ramach ciągłego doskonalenia procesów zakupowych, Grupa ORLEN rozwija i standaryzuje procesy związane z ich wyborem. Wypracowany
został model kwaliﬁkacji dostawców w strategiach zarządzania kategoriami zakupowymi, a kluczowi dostawcy podlegają regularnej ocenie w
ramach procesu oceny współpracy z dostawcami. Kryteria kwaliﬁkacji i oceny dostawców zostały opracowane, między innymi w oparciu o
najlepsze praktyki rynkowe, pozwalają minimalizować ryzyka reputacyjne, ﬁnansowe i procesowe oraz maksymalizować jakość współpracy z
dostawcami.

Kluczowym elementem odpowiedzialnego łańcucha dostaw jest rozpoczęty proces wdrożenia w Grupie ORLEN jednolitych standardów i
systemów zakupowych, będący podstawowym elementem projektu centralizacji zakupów w ramach Grupy ORLEN. Znacząco wpłynie on na
ujednolicenie i uspójnienie procesów zakupowych w całej Grupie, transparentność i przejrzystość prowadzonych postępowań, wymianę wiedzy
oraz poprawę komunikacji z dostawcami. Z punktu widzenia relacji z dostawcami, niezwykle istotny jest także rozpoczęty w 2019 roku Program
Usprawnień Zakupów, obejmujący szereg rekomendacji poprawiających efektywność procesu zakupowego. Wśród zrealizowanych kluczowych
rekomendacji, mających wpływ na współpracę z dostawcami znajdują się między innymi: wdrożenie planowania zakupowego oraz
popularyzacja informacji o przetargach, np. poprzez publikację informacji o postępowaniach na portalach biznesowych.
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GRI:

204 -1

Istotne znaczenie mają partnerzy lokalni, a więc ci, których siedziba główna znajduje się w powiecie płockim oraz w województwie
mazowieckim. Grupa ORLEN korzystając z usług lokalnych dostawców, wspiera najbliższy rynek i biznes. Dostawcy z otoczenia spółek
cechują się znajomością rynku lokalnego, często dobrze znają potrzeby i oczekiwania spółek Grupy ORLEN, a ich bliskość pozwala także
na obniżenie kosztów, np. transportu czy zakwaterowania. W ydatki na produkty i usługi ﬁrm mających siedzibę w Płocku stanowiły w
2019 roku około 7,6%* wydatków PKN ORLEN (*nie uwzględniono wydatków dla dostawców ropy naftowej i gazu ziemnego). Koncern
współpracuje z dostawcami z najbliższego otoczenia, wpływając tym samym na rozwój lokalnego rynku, a przede wszystkim realizując strategię
odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju w swoim łańcuchu dostaw.

W kluczowych spółkach zagranicznych Grupy ORLEN: Unipetrolu (Litvínov) i ORLEN Lietuva (Mažeikiai), udział wydatków
przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców, którzy zlokalizowani są w wyżej wymienionych miastach, wyniósł w 2019 roku, kolejno
– 1% i 1,06%.
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ODPOW IEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTÓW

Wskaźniki GRI na tej
stronie:

103-1, 103-2, 103-3, 416-2, 102-43,
418-1

Kapitały:

Kluczowym aspektem działalności Grupy ORLEN jest konsekwentne podnoszenie jakości oferowanych
produktów i usług oraz standardów obsługi. Klienci to jeden z kluczowych dla Grupy ORLEN Interesariuszy.
GRI:

103-1, 103-2, 103-3

Szczególne znaczenie dla kształtowania wizerunku, relacji z klientami oraz opinią publiczną ma sposób zarządzania stacjami paliw. Aby
systematycznie poprawiać standardy i relacje z każdą grupą Interesariuszy, należy wiedzieć, co i w jaki sposób zmieniać. Źródłami informacji są
między innymi uwagi, opinie i oceny klientów, wyniki prowadzonych na bieżąco badań poziomu ich satysfakcji. Uzupełnieniem tej wiedzy są
raporty z wizyt i kontroli instytucji publicznych, których celem jest ocena stosowanych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia i zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz prowadzenie działalności operacyjnej w zgodzie ze wszelkimi uregulowaniami i przepisami.

Kluczowym celem jest kreowanie więzi z obecnymi i potencjalnymi klientami poprzez rozwój nowoczesnych rozwiązań oraz odwoływanie się
do pozytywnych emocji i podkreślanie narodowego charakteru marki i ﬁrmy. Marka ORLEN jest obecnie powszechnie rozpoznawana i
szanowana przez Polaków, przy czym jest to także zasługa innych brandów handlowych, pośrednio umacniających jej pozycję: VERVA, EFECTA,
Stop Cafe, O!Shop. Przywiązanie klientów do marki jest wspomagane przez program lojalnościowy VITAY oraz ofertę sprzedaży paliwa dla
segmentu B2B – Flota. W 2019 roku rozpoczęto proces co-brandingu, w ramach którego już na wszystkich stacjach sieci za granicą widoczna
jest marka ORLEN. Co-branding zakłada współistnienie lokalnych marek Benzina (Czechy, Słowacja) i Star (Niemcy) z logotypem Grupy ORLEN.
W ramach wzmacniania znajomości marki ORLEN połączone logotypy pojawiły się między innymi na dystrybutorach, pylonach cenowych oraz
na ekranach wewnątrz stacji.

Na przestrzeni 2019 roku trwały intensywne prace mające na celu przygotowanie PKN ORLEN na wzrost udziału innych niż konwencjonalne
źródeł zasilania samochodów. Sieć jest rozwijana pod kątem dostępności paliw alternatywnych. Działania te prowadzone są we wszystkich
krajach, gdzie funkcjonują stacje Grupy ORLEN. Do 39 stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych (stan na koniec 2019 roku)
zlokalizowanych w Polsce oraz ładowarek na 18 stacjach Benziny w Czechach, w październiku 2019 roku doszły niemieckie stacje koncernu w
Berlinie oraz Hamburgu i Lubece. W Niemczech na stacjach star działają dwa punkty dla aut zasilanych wodorem, wodór zatankować będą
mogli również kierowcy samochodów osobowych w Czechach. Unipetrol z Grupy ORLEN w 2020 roku rozpocznie budowę trzech stacji
wodorowych zlokalizowanych w Pradze, Litvinowie i Brnie. Natomiast na 43 obiektach w Czechach można także tankować CNG.

W 2019 roku kontynuowany był rozwój gastronomii – wdrażano nowy format będący połączeniem sklepu convenience i nowoczesnej części
gastronomicznej – Stop Cafe 2.0, O!Shop czy też ORLEN Drive w Polsce i w Czechach oraz star connect w Niemczech. Nowe formaty zaczęły
pojawiać się na stacjach własnych włączanych do sieci, rozpoczęto również zamianę dotychczasowych punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro
na Stop Cafe 2.0. W Polsce liczba stacji w nowym formacie powiększyła się o kolejne 169 lokalizacji oraz 15 lokalizacji w formacie uproszczonym.

Dbamy o systematyczne podnoszenie jakości obsługi. Dzięki pojawieniu się na stacjach specjalnych instruktorów, których zadaniem jest
szkolenie pracowników i dbanie o zachowanie najwyższych standardów przez całą załogę, a także dzięki rozwojowi programów
lojalnościowych VITAY i FLOTA, baza lojalnych klientów z roku na rok powiększa się. Mając na uwadze oczekiwania klientów i dążenie do
ciągłego usprawniania procesu ich obsługi, w 2018 roku w sieci PKN ORLEN w Polsce został wdrożony innowacyjny system płatności
mobilnych ORLENPay. Ta mobilna aplikacja umożliwia płatność za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze. Jest to pierwsze tego typu
rozwiązanie dla klientów indywidualnych i segmentu B2B na rynku paliwowym w Polsce. Zdecydowanie przyspiesza i upraszcza obsługę
kierowców, których wizyta na stacji paliw ogranicza się jedynie do tankowania paliwa. Dzięki szybszemu zwalnianiu dystrybutorów pozostali
klienci mają możliwość dokonania, bez pośpiechu, dalszych zakupów, w tym skorzystania z oferty gastronomicznej.

W ramach prac nad nowymi funkcjonalnościami dla partnerów biznesowych, Grupa ORLEN oferuje klientom ﬂotowym oraz zewnętrznym
również zakup energii elektrycznej. Mogą oni skorzystać z lepszych warunków handlowych, uprościć i ograniczyć liczbę rozliczeń
z zewnętrznymi dostawcami.

304

Produkty i usługi
W 2019 roku dużym zainteresowaniem cieszyły się standardowe paliwa Efecta o szczególnych właściwościach czyszczących, chroniące
zarówno silnik, jak i cały układ paliwowy. Zawierają najnowocześniejsze i wyselekcjonowane składniki uszlachetniające, które zwiększają
wydajność i wydłużają żywotność silnika. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, realizowane były inwestycje w infrastrukturę na
stacjach paliw. Systematycznie zwiększana była liczba dostępnych miejsc tankowania paliw oraz ograniczanyy czas zamknięcia sprzedaży przy
dostawach LPG.

W przypadku LPG od 1 grudnia 2019 roku wszystkich uczestników rynku paliwowego obowiązują nowe regulacje dotyczące rejestrowania i
potwierdzania dostarczonego produktu w systemie SENT. Mają one na celu dalsze ograniczenie „szarej strefy” rynku paliwowego, PKN ORLEN
od pierwszego dnia wypełnia te obowiązki oraz bierze aktywny udział w realizacji wspólnych dla koncernów działań na rynku paliw.

Oferta sklepowa na stacjach paliw jest odzwierciedleniem oczekiwań klientów i trendów rynkowych. Są to produkty niezbędne do prawidłowej
eksploatacji samochodu (akcesoria i kosmetyki samochodowe, płyny eksploatacyjne), a także produkty spożywcze (napoje, przekąski, artykuły
spożywcze). Wprowadzając nowe produkty spożywcze, szczególna uwaga zwracana jest na ich skład oraz rozszerzany jest asortyment o zdrowe
przekąski, czyli zdrowe słodycze i przekąski słone z tzw. „czystą etykietą”. Podczas realizacji dostaw weryﬁkowane są terminy do spożycia
produktów oraz stan opakowań. Działania te są również wykonywane podczas uzupełniania ekspozycji sklepowej. W funkcjonującym
standardzie magazynowania, produkty spożywcze są izolowane od produktów chemicznych.

PKN ORLEN rozszerza na stacjach swoją ofertę gastronomiczną produktów dedykowanych dla wegan i wegetarian. Nowe produkty
przygotowywane są na bazie polskich, lokalnych produktów przez polskich producentów. Receptury produktów zostały opracowane wyłącznie
dla PKN ORLEN i nie są dostępne w innych konkurencyjnych sieciach. Odpowiadając na sygnały płynące od klientów stacji paliw w Stop Cafe
został wprowadzony także produkt dla osób, które swoją dietę opierają na produktach bezglutenowych.

Oferowane na stacjach przekąski i gorące napoje są przygotowywane z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności. Kultowa
już kawa stop.cafe opatrzona jest znakiem Fairtrade, co jest gwarancją, że spełnia standardy certyﬁkacji Sprawiedliwego Handlu.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmniejszenia wpływu
niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (tzw. SUP Single-Use Plastics) dokonana została optymalizacja ilości opakowań i
akcesoriów gastronomicznych oraz rozpoczęty został proces wymiany na wersje ekologiczne, jednomateriałowe. Jednocześnie cały czas
aktywnie poszukiwane są zamienniki pochodzące z recyclingu i przygotowywane odpowiednie oznakowanie opakowań tak, aby budować
świadomość klientów jak należy z nimi postępować, aby płynnie mogły wejść do procesu recyclingu.

Za pośrednictwem stacji, klienci mają również dostęp do różnorodnych
usług. Do najważniejszych można zaliczyć gastronomię, myjnię oraz usługę
„Stacja z paczką” realizowaną przy współpracy z Pocztą Polską.
Coraz większą popularnością wśród klientów cieszą się myjnie. Myjnie automatyczne funkcjonujące w Grupie ORLEN posiadają system
zamkniętego obiegu wody, co przyczynia się do ograniczonego zużycia wody oraz ilości generowanych ścieków przemysłowych. Funkcjonujące
standardy serwisu myjni automatycznych pozwalają na uzyskanie dużej jakości mycia przy ograniczonym zużyciu środków chemicznych. Grupa
ORLEN dokłada wszelkich starań, aby wykorzystywane urządzenia zapewniały wysoką jakość mycia aut przy jednoczesnym maksymalnym
ograniczeniu wpływu na środowisko. W 2019 roku łącznie zmodernizowane zostały 34 myjnie.

W przypadku pytań klienta odnośnie wpływu wszystkich oferowanych na stacjach produktów pozapaliwowych i usług na zdrowie i
bezpieczeństwo, udzielana jest rzetelna informacja przez obsługę stacji. Dodatkowo w przypadku produktów chemicznych na wszystkich
stacjach są dostępne szczegółowe karty charakterystyki. Karty te oprócz opisanego składu produktu zawierają również informację odnośnie
potencjalnych ryzyk i zagrożeń oraz sposobów postępowania w przypadku ich wystąpienia. Obowiązki pod względem informowania o
zagrożeniach, które niosą ze sobą produkowane i stosowane chemikalia, reguluje ustawodawstwo polskie i europejskie. Karty charakterystyk to
podstawowe narzędzie stosowane zgodnie z rozporządzeniem REACHw celu zapewnienia przepływu informacji w łańcuchu dostaw. Zgodnie z
jego art. 31 dostawca substancji lub mieszaniny przekazuje odbiorcy kartę charakterystyki w języku urzędowym państwa członkowskiego, na
którego terenie substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu. Równie istotne są przepisy Kodeksu pracy, który w art. 221 § 2 stanowi,
że „Niedopuszczalne jest stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów chemicznych bez posiadania aktualnego spisu
tych substancji i preparatów oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub
wybuchem”.
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Niekwestionowanym liderem wśród wszystkich stacji paliw w Polsce jest MOP Michałowice. Stacja otrzymała najwyższe noty od ekspertów aż
w pięciu kategoriach konkursu „Stacja Benzynowa Roku 2019”: innowacja na stacji paliw, nowy obiekt, stacja benzynowa działająca w Miejscu
Obsługi Podróżnych, koncept gastronomiczny na stacji benzynowej i stacja benzynowa roku 2019. ORLEN DRIVE Michałowice to pierwsza
stacja w formacie drive through w Polsce. Można tam zatankować, zamówić produkty gastronomiczne i zapłacić za wszystkie usługi bez
konieczności wysiadania z auta. PKN ORLEN poprzez ten projekt dąży do rozwoju QSR (Quick Service Restaurants) na stacjach paliw. Wdrożone
rozwiązania sprawiają, że skracany jest czas potrzebny na złożenie i otrzymanie zamówionych produktów z oferty gastronomicznej Stop Cafe.

W odpowiedzi na nowe trendy konsumenckie, w tym te dotyczące mobilności w obszarach miejskich oraz ekonomii współdzielenia, na
wybranych stacjach ORLEN kontynuowana była współpraca z ﬁrmą Traﬁcar w zakresie usługi carsharingu czyli wynajmu auta na minuty.
Dodatkowo we współpracy z ﬁrmą Nextbike Polska na wybranych stacjach ORLEN w dużych miastach w Polsce kontynuowany był pilotaż
stacji rowerów miejskich, zarówno klasycznych, jak i elektrycznych.

Zdrowie i bezpieczeństwo
Stacje paliw są miejscem bezpiecznym zarówno dla klientów, jak i ich pracowników. Wszystkie objęte są systemami antywłamaniowymi i
antynapadowymi, a umowy z wyspecjalizowanymi agencjami ochrony gwarantują szybkie przybycie profesjonalnego patrolu w razie każdej
konieczności. Wszystkie stacje paliw wyposażone są w systemy telewizji przemysłowej, które rejestrują zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz
obiektu. Stacje paliw posiadają wypracowane zasady ruchu kołowego i pieszego na jej terenie, co w połączeniu z luminescencyjnymi
oznakowaniami drogowymi podnosi bezpieczeństwo także w tym zakresie.

Stacje mające w ofercie LPG są dostosowane do bezpiecznego tankowania tego paliwa przez klientów. W razie potrzeby pracownicy stacji
zawsze służą pomocą i mogą zatankować, jeśli zaistnieje taka potrzeba. W większości stacji wychodząc naprzeciw wygodzie Klientów,
podwojona została liczba stanowisk do tankowania LPG.

Na wszystkich stacjach własnych PKN ORLEN funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP, wdrożony w 2005 roku.
Jego podstawę stanowią wymagania Kodeksu Żywnościowego (CodexAlimentarius). Stacje te mają dostęp do elektronicznej wersji
Dokumentacji Technicznej HACCP, która jest umieszczona na portalu stacyjnym. Celem HACCP jest zagwarantowanie klientom, że oferowane
produkty żywnościowe spełniają wymagania przepisów sanitarnych, są bezpieczne dla zdrowia oraz zgodne z ich oczekiwaniami odnośnie
jakości. Dotyczy to zarówno produktów w opakowaniach jednostkowych, jak również wszystkich produktów przygotowywanych zgodnie z
ofertą gastronomiczną Stop Cafe, Stop Cafe Bistro, Stop Cafe 2.0. oraz w restauracjach.

HACCP ma istotny wpływ na jakość oferowanych i sprzedawanych
produktów. Przyjmowanie, magazynowanie, zasady i warunki
przygotowania do sprzedaży oraz sama sprzedaż zgodnie z HACCP,
ewidencjonowanie i monitorowanie każdego z tych etapów zwiększają
gwarancję jakości i bezpieczeństwa produktów.
HACCP, czyli analiza zagrożeń i kontroli krytycznych punktów jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyﬁkację zagrożeń
zdrowotnych żywności oraz ryzyka ich wystąpienia podczas wszystkich etapów procesu produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również system,
który kontroluje i opanowuje wszystkie zagrożenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta i ochrony jego zdrowia. HACCP
służy minimalizowaniu ryzyka zagrożeń związanych z obrotem żywnością. Jest systemem prewencyjnym. Chroni interesy konsumenta, dając
mu pewność bezpieczeństwa oraz wysoką jakość zdrowotną nabywanych produktów spożywczych. Chroni również interesy producenta, który
prowadząc w odpowiedni i udokumentowany sposób proces produkcyjny może dowieść, że dostarcza produkt bezpieczny dla zdrowia. System
HACCP jest regularnie auditowany.
GRI:

416-2

W 2019 roku nie odnotowano przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług
na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie ich cyklu życia według rodzaju skutków.

Pracownicy stacji paliw są szczególnie uwrażliwiani na kwestie dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom
nieletnim. Na każdej stacji znajduje się tabliczka z odpowiednią informacją, a pracownicy uczestniczą w specjalnych szkoleniach. Stosowane są
także pisemne oświadczenia pracowników stacji zobowiązujące ich do przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz do przestrzegania obowiązku weryﬁkacji wieku, a także odmowy sprzedaży w przypadku zaistnienia podejrzenia
naruszenia ustawy. Stosowanie się do zobowiązania było weryﬁkowane zarówno w sposób jawny, jak i niejawny.
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PKN ORLEN konsekwentnie podejmuje działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa. Na wszystkich stacjach ORLEN
w regularnej sprzedaży dostępne są płyny do dezynfekcji rąk produkowane przez należący do Grupy ORLEN Zakład w Jedliczu, a także maski
ochronne, pochodzące głównie od krajowych producentów. Pracownicy pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej, straży miejskiej,
wojska, straży granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Inspekcji Transportu Drogowego obsługiwani są na stacjach paliw poza
kolejnością i otrzymują bezpłatnie wybrany gorący napój. W związku z epidemią koronawirusa na stacjach wdrożone zostały nadzwyczajne
procedury, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i dzieci
Na większości stacji wydzielone są specjalne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a podjazdy są specjalnie dostosowane. Grupa
ORLEN intensywnie modernizuje sieć stacji, by jeszcze w większym stopniu wyjść naprzeciw potrzebom osób z różnymi dysfunkcjami.
Wdrożone zostały standardy planowania infrastruktury komunikacyjnej na obiektach nowobudowanych pod kątem dostępności dla osób
niepełnosprawnych.

1 373 stacji posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na ponad 1 000 stacji wydzielone są specjalne miejsca
parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Klienci na wszystkich stacjach PKN ORLEN mogą płacić za paliwo przy dystrybutorze korzystając z
aplikacji mobilnej ORLEN Pay, wykorzystując umieszczony na każdym dystrybutorze w sieci specjalny kod QR. W 2019 roku w celu dalszego
usprawnienia obsługi uruchomiony został pilotażowy program Mobilnego Kasjera oraz tzw. Szybki Pas. Zdecydowana większość pracowników
stacji paliw jest przeszkolona z obsługi osób z niepełnosprawnościami. System szkoleń został opracowany we współpracy z Fundacją
INTEGRACJA.

Niezwykle istotny jest komfort podróży najmłodszych. Szereg stacji w Polsce i Czechach wyposażonych jest w kąciki do przewijania dzieci.
Rozpoczęto współpracę w tym zakresie z ﬁrmą Pampers i wdrożono 6 nowych pomieszczeń opiekuna z dzieckiem, w których można w
komfortowych warunkach podgrzać jedzenie, nakarmić i przewinąć dziecko. Zarówno oferta gastronomiczna (mini menu), jak i sklepowa
(zabawki, książki i bajki) uwzględniają potrzeby dzieci. Wiele stacji (głównie tranzytowych) posiada przystacyjne place zabaw.

PKN ORLEN kontynuuje również program „Karta Dużej Rodziny”, który umożliwia korzystanie z rabatów przy zakupie towarów i usług, jak
również ułatwień w obsłudze instytucjonalnej rodzinom wielodzietnym. W efekcie uczestnicy programu mogą korzystać z różnorodnych
rabatów na zakup paliw oraz zniżek przy zakupie produktów z oferty Stop Cafe, oraz usługi myjni.

Standardy obsługi
GRI:

102-43

W ramach Grupy ORLEN cyklicznie jest monitorowana satysfakcja i lojalność klientów. Rynek paliw jest dość niestabilny w związku ze stale
zmieniającymi się cenami paliw, rozwojem stacji oraz wprowadzaniem nowości w ofercie gastronomicznej, paliwowej czy sklepowej. Klientom
stacji oferowane są promocje i atrakcje, co wpływa na ich lojalność względem stacji, z której najczęściej korzystają. Jakość funkcjonowania stacji
jest systematycznie weryﬁkowana poprzez oceny wewnętrzne realizowane przez menedżerów zarządzających mikrorynkami za pomocą ankiet
wypełnianych na urządzeniach mobilnych oraz w ramach zewnętrznego badania typu tajemniczy klient, organizowanego na wszystkich
stacjach własnych i franczyzowych w cyklu kwartalnym.

W takiej sytuacji bardzo istotne jest też monitorowanie zadowolenia klientów z różnych aspektów funkcjonowania stacji. Jednym z elementów
wspierających budowanie relacji z klientami jest podejście do informacji przekazywanych przez klientów oraz reakcja na zgłaszane przez nich
skargi i zażalenia. Każdy zainteresowany ma kilka możliwości kontaktu i wyrażenia opinii na temat stacji i obsługi, za pośrednictwem
Internetu, telefonicznie lub bezpośrednio na stacjach paliw. W każdym z tych przypadków zgłoszenie takie jest rejestrowane w systemie
administracji skarg i reklamacji. W systemie tym są oczywiście rejestrowane także pozytywne opinie i podziękowania ze strony klientów.
W 2019 roku klienci stacji paliw Grupy ORLEN dokonali ponad 4 67 mln transakcji.

W 2019 roku od klientów stacji w Polsce wpłynęło przeszło 7659 zgłoszeń w tym 5778 skarg i reklamacji do rozpatrzenia zgodnie z
wymaganiami Zintegrowanego Systemem Zarządzania, pozostałe 1881 to zgłoszenia anonimowe. Uznanych zostało 4% zgłoszeń. Średni czas
oczekiwania Klienta na odpowiedź do zarejestrowanego zgłoszenia wynosi 5,7 dnia.

W 2019 roku formularz kontaktowy został uzupełniony o dodatkowe grupy problemowe:

Pochwała – tutaj klienci przekazują nam swoje podziękowania za standard obsługi,
Płatność mobilna – kanał do weryﬁkacji zgłoszeń klientów, którzy korzystają z aplikacji mobilnej pozwalającej na samodzielne
regulowanie płatności za paliwo przy dystrybutorze.
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Główne problemy, które sygnalizowali klienci w 2019 roku:

Podział zgłoszeń na grupy problemowe w 2019 i 2018
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Każde zgłoszenie od klientów rozpatrywane jest indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Dbałość o środowisko
Grupa ORLEN przykłada w swojej działalności szczególną wagę do aspektów ochrony środowiska naturalnego, a politykę w tym zakresie
stosuje także na stacjach paliw.

Szczególnie istotne jest to w przypadku olejów, płynów eksploatacyjnych i chemii samochodowej. W momencie dostawy sprawdzana jest
jakość opakowań – uszkodzone nie są przyjmowane na stacje. Odpowiednie zasady magazynowania i ekspozycji handlowej ograniczają ryzyko
uszkodzenia towarów, opakowań oraz pogorszenia ich jakości. Na stacjach znajdują się pojemniki na zużyte opakowania po olejach i innych
płynach, mogące mieć negatywny wpływ na środowisko. Poza tym, na każdej stacji ogólnodostępne są pojemniki na odpady, umożliwiające ich
wstępną segregację.

Wszystkie produkty motoryzacyjne (oleje, płyny eksploatacyjne, kosmetyki
samochodowe) posiadają karty charakterystyki, które precyzują, jak należy
je przechowywać, jak postępować w sytuacji zanieczyszczenia otoczenia
lub zatrucia.
W przypadku paliw ukierunkowanie na ochronę środowiska jest priorytetem. Służą temu między innymi zbiorniki dwuściankowe ograniczające
ryzyko wycieku paliw do gruntu, system detekcji nieszczelności zbiorników, zabezpieczenie podjazdu uniemożliwiające przedostanie się
rozlanych paliw do gruntu, systemy odprowadzające wody opadowe z terenu podjazdu do separatorów węglowodorów (brak możliwości
przedostania się cząstek paliw do gruntu lub wód gruntowych), pełna hermetyzacja rozładunku paliw na stacji (znaczne ograniczenie
przedostania się oparów do powietrza), system VRS wykorzystywany w pistoletach nalewczych umożliwiający odprowadzanie oparów z
samochodowych zbiorników paliwowych bezpośrednio do zbiorników stacyjnych, wyposażenie stacji w środki neutralizujące ewentualne
wycieki lub plamy powstałe podczas tankowania, rozładunku.

Ochrona prywatności klientów
GRI:

418-1

PKN ORLEN przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w tym, w szczególności
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
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rozporządzenie o ochronie danych) oraz Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 18/2018/DG z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie: zasad prowadzenia
ochrony danych osobowych w PKN ORLEN.

Zarząd PKN ORLEN wyznaczył w spółce Inspektora Ochrony Danych (uchwała nr 6066/18 z dnia 29 maja 2018 roku).

W 2019 roku w PKN ORLEN zidentyﬁkowano 2 skargi dotyczące naruszenia prywatności klientów, nie zidentyﬁkowano utraty danych. W
spółkach Grupy ORLEN nie zidentyﬁkowano uzasadnionych skarg dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych.

309

ŚRODOWISKO
I KLIMAT

310

ODPOW IEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOW ISKO I
KLIMAT

Wskaźniki GRI na tej stronie:

103-1, 103-2, 103-3, 307-1

Kapitały:

Ograniczenie wpływu na środowisko i klimat to od lat jeden z najważniejszych priorytetów Grupy ORLEN.
GRI:

103-1, 103-2, 103-3

Grupa ORLEN rozpoznaje ryzyko zmian klimatu jako istotne wyzwanie dla swoich spółek. Zarazem stanowi ono szansę rozwojową, pod
warunkiem wypracowania właściwych modeli biznesowych. Grupa ORLEN adresuje te wyzwania przygotowując kompleksową strategię, która
zostanie zakomunikowana pod koniec 2020 roku. Zmiana modelu działania systemów energetycznych wywołana rozwojem technologii i
nowymi zjawiskami klimatycznymi jest integralną częścią myślenia strategicznego i oceny ryzyka biznesowego w Grupie ORLEN. Zarządzanie
ryzykiem zmian klimatycznych jest realizowane w sposób systematyczny poprzez uzupełniające się jednostki o wysokim poziomie
umocowania, z uwzględnieniem wymiaru rynkowego, regulacyjnego, technologicznego i reputacyjnego. W Biurze Strategii PKN ORLEN
funkcjonuje Dział Zrównoważonego Rozwoju Biznesu, w pionie Członka Zarządu ds. Korporacyjnych działa Biuro Ochrony Środowiska, a także
Dział Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym oraz Przedstawicielstwo w Brukseli.
Grupa ORLEN odpowiada na ryzyko

Najważniejszymi obszarami działania Grupy ORLEN w zakresie środowiska są:

zmian klimatu i nowego modelu
funkcjonowania energetyki instalując
w miejscach obsługi podróżnych
ładowarki do samochodów
elektrycznych, przygotowując miejsca
obsługi podróżnych pod nowe potrzeby
związane z e-mobilnością, inwestując w
bio-raﬁnerie, testując innowacyjne
technologie wytwarzania biopaliw oraz
przygotowując się do zajęcia

zmniejszenie emisyjności związanej z gazami cieplarnianymi (dekarbonizacja),
poszerzanie portfela o elektrownie oparte o OZE, także poprzez działania M&A,
rozwój infrastruktury dystrybucyjnej dla paliw alternatywnych, w tym energii
elektrycznej, biopaliw i wodoru,
zwiększanie zaangażowania w obszar Gospodarki Obiegu Zamkniętego,
prace badawcze i rozwojowe, m.in. w zakresie biopaliw, CCU, technologii pirolizy,

strategicznej pozycji w produkcji i

praca zgodnie z wdrożonym Zintegrowanym Systemem Zarządzania – w skład którego

wykorzystaniu wodoru w transporcie i

wchodzi m.in. System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001) .

energetyce.

monitorowanie i regularne raportowanie wyników działalności środowiskowej
Koncernu, w tym m.in. wykorzystania zasobów naturalnych, poziomu emisji i odpadów,
dążenie do osiągnięcia maksymalnej neutralności ekologicznej, w tym m.in. w zakresie
wykorzystania wody.

Produkcja raﬁneryjna i petrochemiczna jest energochłonna, więc istotnym działaniem redukującym emisje dwutlenku węgla do atmosfery jest
dekarbonizacja zużywanej energii elektrycznej i cieplnej. Grupa ORLEN już korzysta z energii elektrycznej i cieplnej wytwarzanej przy
pomocy dwóch turbin zasilanych gazem ziemnym a Elektrociepłownia we Włocławku była pierwszą w Polsce komercyjną instalacją
wykorzystującą jako paliwo gaz ziemny. Kogeneracja należy do najbardziej efektywnych form wytwarzania energii. Rozszerzające się nożyce
cenowe pomiędzy ceną energii węglowej a kosztem wytworzenia energii (z gazu ziemnego w kogeneracji z ciepłem) wspierają rentowność
tego segmentu działalności Koncernu. Planowana jest również budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku (obecnie trwają prace
pomiarowe – środowiskowe oraz wietrzności) oraz dalsze rozszerzanie obecności Grupy ORLEN w sektorze zielonej energii. Zwiększanie
udziału zielonej energii w miksie energetycznym otwiera wiele możliwości dekarbonizacji paliw i produktów petrochemicznych. Chodzi
zarówno o zielony wodór, powstający w procesie hydrolizy i jego wykorzystanie jako alternatywnego paliwa w transporcie, biowęglowodory
syntetyczne powstające w procesie współuwodornienia, czy też i benzynę syntetyczną. Istotnym elementem działań dekarbonizacyjnych jest
optymalizacja wykorzystania odpadowego ciepła w zakładach produkcyjnych. Przykładem takich rozwiązań jest zabudowa instalacji do
odzysku ciepła odpadowego spalin na instalacji DRW VI w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku. Założeniem projektu było
odzyskanie 17 GJ ciepła traconego bezpowrotnie do atmosfery i wykorzystanie go do podgrzania powietrza do spalania. Uzyskane w ten sposób
ograniczenie zużycia paliw zmniejszy emisję CO2 o blisko 8 tys. ton rocznie. Kolejną inicjatywą jest zabudowa generatorów pary na instalacji
Hydrokrakingu i wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji pary niskociśnieniowej. Spółka otrzymała za to Białe Certyﬁkaty oraz
zaoszczędzono paliwo niezbędne do prowadzenia procesu.
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Zamortyzowane elektrownie gazowe
stanowić będą efektywną bazę mocy
dla wsparcia energii
odnawialnej. W ięcej informacji na
temat działań zmierzających do
dekarbonizacji produkcji i produktów
oraz ograniczenia śladu w środowisku
naturalnym (poprzez wprowadzanie
modeli gospodarki obiegu
zamkniętego) dostarczy opracowywana
strategia długofalowego rozwoju
spółki.

W kwietniu 2020 roku PKN ORLEN sﬁnalizował przejęcie Grupy ENERGA, która posiada
łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede
wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30
proc. produkowanego przez Grupę ENERGA wolumenu energii elektrycznej pochodzi z
odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów. Spółka
posiada również rozbudowaną sieć dystrybucji, o długości 188 tys. km, pokrywającą blisko ¼
powierzchni Polski.
Strategia rozwoju PKN ORLEN postrzegana w perspektywie
długofalowej przewiduje między innymi rozwój wytwarzania paliw
alternatywnych. Grupa ORLEN stawia na wzrost udziału innych niż
konwencjonalne źródeł zasilania samochodów rozwijając sieć stacji
pod kątem dostępności paliw alternatywnych. Działania te
prowadzone są we wszystkich krajach, gdzie funkcjonują stacje
Grupy ORLEN. Do 39 stacji szybkiego ładowania samochodów
elektrycznych zlokalizowanych w Polsce oraz ładowarek na 18
stacjach Benziny w Czechach, w 2019 roku doszły 2 niemieckie
stacje koncernu (stan na koniec 2019 roku). Na 42 obiektach w
Czechach można także tankować CNG. W Niemczech działają 2
punkty dla aut zasilanych wodorem. Niebawem wodór zatankować
będą mogli także kierowcy samochodów osobowych w Czechach.

Ważnym obszarem rozwoju ORLEN jest

PKN ORLEN zakupił licencję i projekt bazowy dla instalacji produkującej HVO oraz

rozwój zdolności produkcyjnych

kontynuuje prace nad budową instalacji bioetanolu II generacji w Jedliczu. Program

biopaliw i biokomponentów.

operacyjny dla biopaliw zawiera też szereg ważnych projektów infrastrukturalnych i
badawczo- rozwojowych ukierunkowanych na zwiększenie zawartości energii odnawialnej
w sprzedawanym paliwie.

Zgodnie z wprowadzanymi regulacjami, samorządy będą zobowiązane do konsekwentnego zwiększania udziału pojazdów zeroemisyjnych we
ﬂocie realizującej usługi publiczne. Paliwa wodorowe w Polsce, które obecnie znajdują się głównie w fazie testowej, po wdrożeniu rozwiązań
technicznych i legislacyjnych będą stanowiły istotne uzupełnienie paliw dla transportu ciężkiego – w tym autobusów miejskich. PKN ORLEN
podpisał już listy intencyjne z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, ﬁrmą PESA Bydgoszcz i Miastem Płock, a w najbliższym czasie planowane
są podobne porozumienia z kolejnymi samorządami. Współpraca PKN ORLEN z gminami na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu
publicznego opartego o napędy wodorowe docelowo pozwoli Koncernowi na wdrożenie efektywnej infrastruktury tankowania wodoru,
odpowiadającej potrzebom komunikacji miejskiej i pojazdów realizujących usługi publiczne. Obecnie Grupa ORLEN wytwarza ok. 45 ton
wodoru na godzinę, z czego większość zużywana jest na potrzeby procesów produkcyjnych. Koncern rozpoczął już realizację instalacji
doczyszczania wodoru, która od 2021 roku pozwoli na wprowadzenie tego paliwa na rynek jako źródła napędu samochodów. Dlatego PKN
ORLEN rozwija również technologię magazynowania, transportowania i dystrybuowania paliwa wodorowego.
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Gospodarka o obiegu zamkniętym to jeden z kluczowych priorytetów polityki Unii Europejskiej, który zakłada, że produkty, materiały oraz
surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak to możliwe i minimalizować ilość powstających odpadów. Na uwagę zasługuje częściowe
zamknięcie obiegu wody w Zakładzie w Płocku, co ogranicza jej pobór ze środowiska oraz ilość generowanych ścieków przemysłowych. W ten
sposób zmniejszono ilość pobieranej wody z prawie 50 mln m 3 w latach 80-tych ubiegłego stulecia do 24 mln w 2016 roku oraz zredukowano
ilość odprowadzanych ścieków z 40 mln do 14 mln m 3 przy wzroście przerobu ropy z około 8 do ponad 16 mln ton. Uruchomiona w Płocku
Instalacja Odsiarczania Spalin (IOS), poza redukcją emisji tlenków azotu, tlenków siarki i pyłów, pozwala otrzymywać wysokojakościowy gips
syntetyczny, który został uznany za produkt. Produkcja gipsu pozwala na ochronę jego naturalnych złóż. Uznanie gipsu za produkt uboczny
sprawiło, że nie jest on klasyﬁkowany jako odpad. ORLEN Południe, jako jedyna w Polsce, posiada specjalistyczny ciąg technologiczny –
instalację do raﬁnacji wodorem. Umożliwia ona bezpieczny proces regeneracji olejów odpadowych w kierunku olejów bazowych stosowanych
do produkcji olejów smarowych. Proces ten jest wzorcowym przykładem gospodarki cyrkularnej.

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku pozwoli rozwijać
własne innowacyjne technologie i patenty w produkcji petrochemicznej,
biopaliw, asfaltów czy olejów. W zakresie gospodarki obiegu zamkniętego
ORLEN interesuje się technologiami uwodornienia, pirolizy, zgazowania i
depolimeryzacji.
W 2019 roku kontynuowano działania związane z wyliczeniem śladu węglowego organizacji i produktów. W tym celu wykorzystano stworzone
w latach poprzednich narzędzia. Określanie śladu węglowego jest dobrowolne. Ślad węglowy organizacji uwzględnia emisje bezpośrednie,
emisje pośrednie energetyczne oraz inne pośrednie emisje związane z użytkowaniem wprowadzonych na rynek produktów.

Kluczowe polityki
Działania realizowane są w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania w skład którego wchodzą: System Zarządzania Jakością
(ISO 9001: 2015, AQAP 2110), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2015), System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PNN-18001), System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001), System Certyﬁkacji Biomasy i Biopaliw ISCC, System Certyﬁkacji
KZR INiG dla procesu współuwodornienia, System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) – dla produkcji asfaltów, System Zarządzania
Bezpieczeństwem Żywności (HACCP) wg Codex Alimentarius. Spółka posiada ważne certyﬁkaty na zgodność z ISO 9001: 2015, AQAP 2110, ISO
14001:2015, PN-N-18001, ISO/IEC 27001, ISCC i ZKP. Dodatkowo w 2019 roku został wdrożony i certyﬁkowany System Zarządzania Energią oparty
o wymagania normy ISO 50001. Wdrożone Systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią wsparcie
dla codziennych działań spółki mających na celu profesjonalną obsługę Klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów jakości,
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.
Kluczowe spółki Grupy ORLEN posiadają wdrożone Zintegrowane Systemy Zarządzania, których integralną część stanowią Systemy
Zarządzania Środowiskowego wdrożone i utrzymywane zgodne z normą ISO 14 001. Spółki Grupy ORLEN posiadają również Polityki
Systemu Zarządzania Środowiskowego zawierające zobowiązanie do ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz
inne specyﬁczne zobowiązania istotne z punktu widzenia działalności jednostek. Ponadto zawierają zobowiązanie do zachowania zgodności z
prawem oraz innymi wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Systemy Zarządzania Środowiskowego
Certyﬁkat ISO 14 001
Spółki Grupy ORLEN:

PKN ORLEN
Grupa ORLEN Lietuva
Grupa Unipetrol
ANWIL
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Basell Orlen Polyoleﬁns
Grupa ORLEN Południe
ORLEN Oil
ORLEN Paliwa
ORLEN Asfalt
ORLEN Serwis
ORLEN Upstream
ORLEN Laboratorium
ORLEN Eko
IKS Solino
ORLEN KolTrans
ORLEN Administracja
ORLEN Centrum Serwisowe
ORLEN Projekt

Wdrożone elementy systemu środowiskowego w ramach wymagań standardów branżowych JIG
Spółki Grupy ORLEN:

ORLEN Aviation

Wdrożone zasady dbałości o środowisko, w tym dotyczące sterowania gospodarką odpadową
Spółki Grupy ORLEN:

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych
ORLEN Ochrona

Ustanawiając systemy procedur, spółki kierowały się zasadą podejścia opartego na ryzyku i związanej z tym szeroko rozumianej prewencji.
Procedury mają za zadanie ujednolicanie zasad postępowania w ramach spółek Grupy ORLEN w zakresie zarządzania aspektami
środowiskowymi i redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat. Procedury regulują zasady postępowania w sytuacjach
zarówno standardowej pracy, jak również podczas remontów oraz w sytuacjach awarii środowiskowych. W każdej ze spółek Grupy ORLEN
obowiązują procedury oceny Systemu Zarządzania Środowiskowego drogą audytów wewnętrznych, mających na celu ustalenie stopnia
zgodności z wymaganiami normy ISO 14001 i innymi wymaganiami, przyjętymi do stosowania. W przypadku stwierdzenia niezgodności,
uruchamiane są działania naprawcze, a także działania korygujące, mające na celu usunięcie przyczyn niezgodności. Zarządy spółek Grupy
ORLEN, zgodnie z ustalonymi w spółce procedurami, przeprowadzają okresową ocenę funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego,
zazwyczaj w okresach rocznych.

Wszystkie spółki Grupy ORLEN posiadają wymagane prawem pozwolenia niezbędne do prowadzenia działalności. Działalność Zakładu
Produkcyjnego w Płocku jest regulowana pozwoleniami zintegrowanymi, które obejmują wszystkie instalacje, tj. Raﬁnerię, Petrochemię,
Centralną Oczyszczalnię Ścieków, Elektrociepłownię i Blok Parowo-Gazowy. W pozwoleniach określone są bezpieczne dla środowiska i zdrowia
ludzi limity emisji, które są monitorowane. Dla 14 emitorów Zakładu prowadzony jest pomiar ciągły wielkości emisji, dla pozostałych
wykonywane są pomiary okresowe. PKN ORLEN posiada również nowoczesną automatyczną stację monitoringową z wysokiej klasy czułymi
analizatorami, które stale mierzą stan jakości powietrza. Wyniki pomiarów są automatycznie przesyłane do bazy systemu Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska i umieszczane na ogólnodostępnej stronie internetowej urzędu.

Pozwolenia zintegrowane oraz zezwolenia sektorowe wymagają ciągłej aktualizacji wynikającej z konieczności przystosowania do
zmieniającego się otoczenia prawnego i potrzeb biznesowych. W roku 2019, z uwagi na zmieniające się przepisy ustawy o odpadach,
przygotowany został wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów. Złożono w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim, zgodnie z
przepisami ustawy o handlu emisjami, dokumenty dla instalacji objętych systemem EU ETS – w zakresie darmowego przydziału uprawnień na
IV okres rozliczeniowy, tj. na lata 2021-2025 z tytułu produkowanego ciepła oraz plany metodyki monitorowania poziomów działalności
obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku w celu zatwierdzenia sposobu i potwierdzenia przydziałów uprawnień na IV okres rozliczeniowy EU ETS.
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Zgodnie z wymogami prawnymi w 2019 roku przygotowano i złożono w odpowiednim organie wnioski o zmianę pozwoleń zintegrowanych dla
instalacji objętych Konkluzjami BAT, tj. Bloku Parowo-Gazowego w Płocku i Instalacji Petrochemia. Postępowania w tych sprawach nie zostały
jeszcze zakończone.

W obszarze stacji i terminali paliw PKN ORLEN uzyskano łącznie 167 pozwoleń wodnoprawnych.

Opis stosowanych polityk w obszarze środowiskowym jest zawarty w „Sprawozdaniu na temat Informacji Nieﬁnansowych Grupy ORLEN i PKN
ORLEN S.A. za 2019 rok”.

Zgodność z regulacjami środowiskowymi
W 2019 roku zgodność realizowanych

Na terenie struktur regionalnych PKN ORLEN (terminale i stacje paliw, obiekty majątku

działań z prawem środowiskowym na

odrębnego) przeprowadzono łącznie 34 kontrole przez PGW Wody Polskie i WIOŚ. W wyniku

instalacjach produkcyjnych PKN ORLEN

jednej z tych kontroli wydane zostało zarządzenie pokontrolne nakładające obowiązek

weryﬁkował Wojewódzki Inspektorat

aktualizacji zgłoszenia instalacji do magazynowania i przeładunku paliw płynnych w sposób

Ochrony Środowiska Delegatura w

zgodny z obowiązującym prawem. Obowiązek został zrealizowany. W wyniku innej kontroli

Płocku i Delegatura we W łocławku

wydano decyzję o wstrzymaniu oddania do użytkowania nowo wybudowanej stacji paliw w

przeprowadzając 8 kontroli. Kontrole

Warszawie. Decyzja ta została zaskarżona do organu wyższej instancji i w całości uchylona, a

nie wykazały niezgodności, a tylko w

postępowanie zmierzające do wstrzymania oddania od użytkowania stacji zostało

jednym przypadku stwierdzono

umorzone. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie zostały nałożone kary.

niewielkie przekroczenie dopuszczalnej
emisji pyłu na instalacji Krakingu
Katalitycznego II.

W pozostałych spółkach Grupy ORLEN również miały miejsce kontrole zewnętrznych
organów ochrony środowiska. Kontrole najczęściej prowadzone były przez organy inspekcji
ochrony środowiska i dotyczyły spełnienia wymagań środowiskowych wynikających z
przepisów prawa i posiadanych decyzji administracyjnych. W 2019 roku przeprowadzono
65 kontroli w spółkach zależnych i wydano 18 zaleceń pokontrolnych.

GRI:

307-1

Łączna wysokość kar wymierzona spółkom za stwierdzone naruszenia
wyniosła 18,8 tys. EUR i dotyczyła nieterminowego wykonania instalacji
ﬁltra elektrostatycznego na FCC (ORLEN Lietuva), ujmowania
ponadnormatywnej ilości wód podziemnych na stacjach ORLEN Baltics
Retail oraz emisji ﬂuorowanych gazów cieplarnianych w Basell Orlen
Polyoleﬁns.
Realizowane w 2019 roku projekty związane były głównie z dostosowaniem instalacji produkcyjnych do nowych wymogów i standardów
środowiskowych wynikających z przepisów unijnych (Konkluzje BAT dla LVOC). Obejmowały one m.in. działania administracyjne związane z
uzyskaniem zmian pozwoleń zintegrowanych na eksploatację instalacji oraz prace przygotowawcze do inwestycji na samych instalacjach
produkcyjnych. Do kluczowych inicjatyw prowadzonych w roku 2019 zaliczyć można rozpoczęcie wdrażania systemu wykrywania i likwidacji
wycieków LDAR z instalacji petrochemicznych oraz analizy zmierzające do opracowania planu monitorowania i zarządzania odorami. W
obszarze raﬁnerii, przeprowadzono pierwsze pomiary weryﬁkacyjne w ramach utrzymania systemu LDAR, które potwierdzają wysoką
szczelność tych instalacji. Pod koniec 2019 roku zostały opublikowane kolejne Konkluzje BAT, dla spalarni odpadów. Z uwagi na występowanie
tego typu instalacji w Grupie ORLEN, wymagania będą analizowane i zostaną podjęte ewentualne działania dostosowawcze.

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach nakłada obowiązek realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego („NCW”), czyli zapewnienie
minimalnego udziału biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych wprowadzanych na rynek lub zużywanych na potrzeby
własne. Realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego w Koncernie polega na wprowadzaniu odpowiedniej ilości biokomponentów do paliw
lub biopaliw ciekłych – pochodzących z biodegradowalnych surowców substytutów paliw kopalnych. Do realizacji NCW wykorzystywane są
wyłącznie biokomponenty spełniające Kryteria Zrównoważonego Rozwoju potwierdzone odpowiednimi certyﬁkatami. Wypełnianie NCW ma
przyczynić się do promocji użytkowania energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu i tym samym obniżać emisję gazów
cieplarnianych z tego sektora. PKN ORLEN realizuje wskazany obowiązek nieprzerwanie od 2008 roku. W roku 2019 poziom jego realizacji
wyniósł 5,6% liczonego w wartości energetycznej. Oznacza to, że z całości energii wprowadzonej przez PKN ORLEN na rynek w paliwach
transportowych 5,6% pochodziła z energii odnawialnej. W spółce obowiązuje precyzyjne zarządzenie dotyczące realizacji NCW.
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Ponadto PKN ORLEN i spółki z Grupy ORLEN podlegają unijnej regulacji ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (Dyrektywa EU ETS), wpisującego się w ramy unijnego pakietu klimatyczno – energetycznego. W dyrektywie 2003/87/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanowiono system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii w celu wspierania redukcji
emisji gazów cieplarnianych w sposób racjonalny pod względem kosztów oraz skuteczny gospodarczo. W październiku 2014 roku Rada
Europejska zobowiązała się do zmniejszenia do roku 2030 łącznych emisji gazów cieplarnianych w Unii o co najmniej 40% poniżej poziomów z
1990 roku. Wszystkie sektory gospodarki powinny przyczyniać się do osiągnięcia wspomnianej redukcji emisji, zaś wyznaczony cel ma zostać
zrealizowany w sposób najbardziej efektywny pod względem kosztów za pośrednictwem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
EU ETS.

Uzgodnione w ostatnich latach zmiany przepisów, mające na celu rozwiązanie kwestii nadwyżki uprawnień na rynku uprawnień do emisji
dwutlenku węgla, mają wpływ na instalacje Grupy ORLEN. Od czasu publikacji wskaźnika redukcji nadwyżki rezerwy i zmiany przepisów
dotyczących EU ETS, wolumeny aukcji zostały znacząco zmniejszone. Na skutek wzmocnienia sygnału cenowego dotyczącego emisji
dwutlenku węgla na europejskim rynku uprawnień do emisji, dochody ze sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
nabywanych przez państwa członkowskie wzrosły i jednocześnie mogą być wykorzystane na określone cele związane z ochroną klimatu i
energetyką.

Informacje na temat ryzyk środowiskowych i sposobów ich mitygacji są zawarte w sekcjach „Zarządzanie ryzykiem” oraz „Otoczenie
regulacyjne”.

Opłaty środowiskowe
Zgodnie z prawem unijnym

W Polsce obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska wynika z ustawy Prawo

korzystający ze środowiska oraz

ochrony środowiska. Zgodnie z jej zapisami prowadzący instalacje zobowiązani są do

wprowadzający do niego substancje

ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania

ponosi opłaty proporcjonalne do

odpadów. Natomiast obowiązek ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód

sposobu i skali oddziaływania na

lub do ziemi oraz poboru wód regulują przepisy ustawy Prawo wodne.

środowisko.
W 2019 roku Spółki Grupy ORLEN terminowo uiściły opłaty za emisję substancji do powietrza, pobór wód i odprowadzanie ścieków do wód lub
do ziemi oraz składowanie odpadów na własnych składowiskach, w związku z czym nie wystąpiły dodatkowe obciążenia wynikające z
nieterminowych płatności lub nieprawidłowego naliczenia opłat. Wysokość wniesionych opłat określona została na podstawie rodzaju i ilości
wód pobranych ze środowiska oraz rodzaju i ilości substancji wyemitowanych do powietrza oraz wód. Oddziaływanie spółek w tych
komponentach środowiska miało największy wpływ na wysokość opłat. Opłaty z tytułu umieszczenia odpadów na własnych składowiskach
stanowiła niewielki ułamek całkowitej kwoty opłaty środowiskowej.

W 2019 roku odnotowano sumaryczny spadek opłat za korzystanie ze środowiska o ponad 2% w stosunku do roku 2018. Największy wpływ na
taki stan miał spadek wysokości opłaty z tytułu odprowadzania ścieków przez czeską spółkę Spolana, która w 2019 roku nie poniosła opłat za
wprowadzanie w ściekach azotu nieorganicznego. Zgodnie z czeskim Prawem wodnym ładunek azotu nie przekraczał limitu określonego w
ustawie. Ponadto spółka ANWIL ograniczyła składowanie odpadów na własnym składowisku.

Łączna wysokość poniesionych opłat w 2019 roku przekroczyła kwotę 14
mln Euro.
W ysokość opłat za korzystanie ze środowiska w spółkach Grupy ORLEN

Kwota [Euro]
Rodzaj opłaty

zmiana [%]
2019

Całkowita emisja do powietrza
Pobór wód
Odprowadzanie ścieków
Składowanie odpadów
Razem

2018
4 871 093

4 807 520

1,32

8 643 000

8 757 538

(1,31)

620 635

906 563

(31,54)

17 200

29 223

(41,14)

14 151 928

14 500 84 4

(2,41)
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W ODA

Wskaźniki GRI na tej stronie:

303-1, 303-3

Kapitały:

Dominującym źródłem poboru wody dla potrzeb spółek są wody powierzchniowe. Wody te ujmowane są
przez największe spółki Grupy ORLEN, tj. ANW IL, IKS Solino, PKN ORLEN, ORLEN Południe, ORLEN Lietuva,
Unipetrol, Paramo i Spolanę, a następnie dystrybuowane siecią wodociągową do własnych instalacji
produkcyjnych oraz instalacji innych spółek.
GRI:

303-1

Łączny pobór wód powierzchniowych, podziemnych i wodociągowych w Grupie ORLEN w 2019 roku wyniósł ponad 94 mln m 3, w tym
najwięcej Spółka PKN ORLEN, która na potrzeby instalacji produkcyjnych i obiektów dystrybucyjnych pobrała 437 389 m 3 wody podziemnej
oraz 27 771 220 m 3 wody powierzchniowej – czyli o ponad 51 tys. m 3 więcej niż w roku 2018 z uwagi na zwiększoną produkcję i włączenie do
eksploatacji nowych instalacji. Ponadto, w związku ze zmianami klimatu (wzrost temperatury w okresie letnim) znacząco, tj. o 1,8 mln m 3
wzrosło zapotrzebowanie na wodę w instalacjach Spółki ANWIL i jej odbiorców zewnętrznych. Zauważalny wzrost ilości ujmowanej wody
wodociągowej nastąpił również w obszarze sieci stacji paliw czeskiej spółki Benzina.
Bilans poboru wody w spółkach Grupy ORLEN

Pobór wód [m 3]
Ujęcie

W zrost/ spadek [%]
2019

2018
89 090 471

85 722 181

3,93

Podziemne

1 555 827

1 536 927

1,23

Wodociągowe

3 441 486

3 019 705

13,97

94 087 784

90 278 813

4 ,22

Powierzchniowe

Łączny pobór wód

Na szczególną uwagę zasługuje częściowe zamknięcie obiegu wody w
instalacjach PKN ORLEN, ORLEN Południe, ANWIL, Basell Orlen
Polyoleﬁns, ORLEN Lietuva, Paramo, Spolana i Unipetrol co znacząco
ogranicza jej pobór ze środowiska.
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Powtórne wykorzystanie wody
GRI:

303-3

W ostatnich latach Grupa ORLEN

Spółki Grupy ORLEN prowadzą odzysk wód z oczyszczonych ścieków, wykorzystują obiegi

dokonała wielu inwestycji, które

kondensatu pary oraz zamknięte obiegi wody do chłodzenia procesów produkcyjnych.

umożliwiły efektywniejsze

W 2019 roku w obiegach chłodniczych, o łącznej pojemności 268 930 m 3 krążyło 2,03 mld m 3

wykorzystanie wody oraz zwiększenie

wody. Ich uzupełnienie wskutek strat i parowania wyniosło ponad 24 mln m 3. W związku z

bezpieczeństwa sieci wodnych i

tym 2 mld m 3 wody pozostawało w stałym użyciu. Ponadto spółki odzyskały blisko 9,5 mln

kanalizacyjnych.

m 3 kondensatu pary wodnej, przywracając jej odpowiednie ciśnienie w zakładowych
Elektrociepłowniach i powtórnie kierując na instalacje. Produkcja wody użytkowej z
oczyszczonych ścieków prowadzona jest w PKN ORLEN i ORLEN Lietuva. W ten sposób
udało się przygotować ponad 7 mln m 3 wód m.in. do celów p.poż.

Łącznie w 2019 roku w spółkach powtórnie wykorzystano ponad 2 mld m3
wód co stanowi 2 145% ujmowanych wód, czyli ponad 21 razy więcej niż
pobór.
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ŚCIEKI

Wskaźniki GRI na tej stronie:

306-1

Kapitały:

Ścieki ze wszystkich spółek produkcyjnych Grupy ORLEN kierowane są do systemów kanalizacji
przemysłowej oraz deszczowej, a następnie poddawane procesom oczyszczania.
GRI:

306-1

Ilość ścieków odprowadzonych do środowiska jest opomiarowana i w 2019
roku wyniosła łącznie dla Grupy ORLEN blisko 51 mln m3 z czego blisko
44,4 mln m3 stanowiły ścieki przemysłowe. Wielkości te są zbliżone do
emisji z 2018 roku.
Poza PKN ORLEN własne oczyszczalnie ścieków posiadają: ANWIL, Ship-Service, Spolana, Paramo, Unipetrol, ORLEN Lietuva i ORLEN Południe.
Wszystkie napływające na oczyszalnie ścieki poddawane są procesom wielostopniowego oczyszczania na drodze mechanicznej,
ﬁzykochemicznej oraz biologicznej. Oczyszczone, zgodnie z posiadanymi pozwoleniami zintegrowanymi, ścieki odprowadzane są do rzek Wisły,
Łaby, Odry, Wełtawy, Jasiołki, Biliny, Dubulisu oraz Morza Bałtyckiego.

Pozostałe spółki kierują ścieki do urządzeń kanalizacyjnych spółek Grupy lub podmiotów zewnętrznych. Oczyszczaniu przez podmioty
zewnętrzne podlegało 1 080 662 m 3 ścieków. W Grupie ORLEN nie jest wykorzystywana woda deszczowa zbierana bezpośrednio, a także
oczyszczone ścieki pochodzące od jednostek spoza Grupy ORLEN.
Ilość oczyszczonych ścieków odprowadzonych do środowiska przez spółki Grupy ORLEN

Ilość oczyszczonych ścieków odprowadzonych do środowiska [m3]
Rodzaj ścieków

W zrost/ Spadek
2019

2018
[%]

Przemysłowe
Pozostałe
Razem

44 397 037

44 039 987

0,81

6 517 502

6 651 339

(2,01)

50 914 539

50 691 326

0,4 4
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Udział ładunku poszczególnych substancji w ściekach odprowadzanych do środowiska [Mg]

Sumaryczny ładunek substancji w ściekach odprowadzanych przez spółki do środowiska wyniósł blisko 74 tys. Mg.

Produkcja wody użytkowej z oczyszczonych ścieków prowadzona jest w PKN ORLEN i ORLEN Lietuva. W ten sposób udało się przygotować
ponad 7 mln m3 wody do celów technicznych i p.poż.
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EMISJE DO POW IETRZA

Wskaźniki GRI na tej stronie:

305-7, 305-1, 305-6

Emisje
Monitorowanie wielkości emisji

Największy udział w emisji do powietrza z instalacji spółek Grupy ORLEN mają: dwutlenek

substancji do powietrza realizowane

siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek węgla oraz pył. Emisje te powstają głównie w wyniku

jest poprzez pomiary okresowe i

spalania paliw przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz w procesach

pomiary ciągłe, dzięki czemu poziomy

technologicznych instalacji raﬁneryjnych i chemicznych. Ponadto występują emisje lotnych

poszczególnych emisji są kontrolowane

związków organicznych oraz inne charakterystyczne dla prowadzonych procesów

na bieżąco.

technologicznych.

Łączna emisja wszystkich substancji do powietrza, w tym dwutlenku
węgla, dla Grupy ORLEN w 2019 roku wyniosła 15 971 785 Mg.
GRI:

305-7

W ielkość emisji poszczególnych substancji emitowanych do powietrza przez wszystkie spółki Grupy ORLEN

W ielkość emisji [Mg]
Substancja
2019

2018

zmiana [%]

Dwutlenek siarki

17 250

18 290

(5,68)

Tlenki azotu

9 824

10 664

(7,88)

Tlenek węgla

5 400

4 559

18,46

888

1 088

(18,40)

33 363

34 601

(3,58)

15 919 204

15 010 150

6,06

19 218

16 889

13,79

15 971 785

15 061 64 0

6,04

Pyły
Suma
Dwutlenek węgla
Pozostałe substancje
Ogółem emisja

Do wzrostu emisji tlenków węgla przyczyniła się emisja, jaka nastąpiła w warunkach odbiegających od normalnych, z instalacji do produkcji
amoniaku ANWIL oraz całoroczna praca instalacji CCGT w Płocku. Natomiast do wzrostu emisji pozostałych substancji przyczyniła się emisja
metanu z procesów wstrzymania i rozruchu instalacji do produkcji amoniaku.
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Emisja CO2 w spółkach Grupy ORLEN według źródła pochodzenia – zakres 1

Emisja CO2 [Mg]

Emisja CO2 [Mg]

2019

2018

Źródło pochodzenia

Procesy technologiczne

10 632 781

10 574 540

Wytwarzanie energii

5 283 822

4 433 655

2 601

1 955

Inne procesy

Do innych źródeł emisji zalicza się emisje niezorganizowane spoza instalacji w tym wprowadzanie gazów do powietrza z procesów spalania
paliw w silnikach spalinowych.

Przykładem rozwiązań ograniczających wpływ na środowisko jest budowa instalacji do odzysku ciepła odpadowego spalin na instalacji DRW VI
w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku. Założeniem projektu było odzyskanie 17 GJ ciepła traconego bezpowrotnie do atmosfery i
wykorzystanie go do podgrzania powietrza do spalania. Uzyskane w ten sposób ograniczenie zużycia paliw zmniejszy emisję CO2 o blisko 8 tys.
ton rocznie. Kolejną inicjatywą jest wykonanie generatorów pary na instalacji Hydrokrakingu i wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji
pary niskociśnieniowej.

W Grupie ORLEN uruchomiono nowe jednostki energetyczne zasilane gazem ziemnym, dokonano wymiany palników na niskoemisyjne oraz
zainstalowano urządzenia do odpylania i odsiarczania spalin.

Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych
GRI:

305-1

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie ORLEN obejmują emisje CO2 raportowane w ramach Europejskiego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji. Emisje biogenicznego CO2 nie występują. Ponadto występuje emisja CO2 nie objęta Systemem EU ETS, która w 2019
roku wyniosła łącznie 23 692 Mg.

Dla instalacji objętych zezwoleniem na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji w Grupie ORLEN, prowadzono bilansowanie emisji
gazów cieplarnianych w układzie miesięcznym. Na bieżąco monitorowano stopień wykorzystania przyznanych uprawnień do emisji CO2 dla
każdej jednostki.
Zweryﬁkowana emisja CO2 z instalacji EU ETS w Spółkach Grupy ORLEN w latach 2018 – 2019 [Mg]

Emisja rzeczywista [Mg]

Emisja rzeczywista [Mg]

2019

2018

Spółka

8 792 971

7 789 688

978 882

1 000 819

Basell Orlen Polyoleﬁns

41 308

46 283

ORLEN Południe

121 993

124 713

Public Company ORLEN Lietuva

1 599 384

1 680 865

UNIPETROL RPA

4 162 201

4 089 807

PARAMO

39 899

42 927

SPOLANA

158 874

203 618

15 895 512

14 978 720

PKN ORLEN
ANWIL

RAZEM Grupa ORLEN

Dla wszystkich instalacji Grupy ORLEN niezależna weryﬁkacja emisji CO2 przebiegła pozytywnie.
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Grupa ORLEN na bieżąco monitoruje rzeczywistą wielkość emisji CO2 i odnosi ją do ilości przyznanych uprawnień prowadząc działania
zapewniające posiadanie wymaganej ich ilości.

Emisje substancji zubożających warstwę ozonową
GRI:

305-6

Spółki Grupy ORLEN w 2019 roku wyemitowały 40,92 Mg substancji, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr
1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.
Rodzaje i ilości tych substancji

Emisja [Mg]
Substancja
2019

2018

chloroﬂuorowęglowodory (CFC)

0,00

2,20

ﬂuorowęglowodory (HFC)

5,36

0,42

tetrachlorometan (tetrachlorek węgla)

0,04

0,03

32,45

33,87

3,07

2,58

4 0,92

39,10

1,1,1-trichloroetan
bromometan (bromek metylu)
RAZEM

Substancje kontrolowane używane są w oznaczeniach laboratoryjnych i analitycznych, w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz
jako odczynniki ułatwiające procesy chemiczne w produkcji chloru i sody kaustycznej. Ekwiwalent CFC11 wyemitowanych substancji wyniósł
5,44 Mg.
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ODPADY

Wskaźniki GRI na tej stronie:

306-2, 306-4

Kapitały:

Uruchomiona w Płocku Instalacja Odsiarczania Spalin (IOS), poza redukcją emisji tlenków azotu, tlenków siarki i pyłów, pozwala otrzymywać
wysokojakościowy gips syntetyczny, który został uznany za produkt. Produkcja gipsu pozwala na ochronę jego naturalnych złóż. Uznanie gipsu
za produkt uboczny sprawiło, że nie jest on klasyﬁkowany jako odpad. ORLEN Południe, jako jedyna w Polsce, posiada specjalistyczny ciąg
technologiczny – instalację do raﬁnacji wodorem. Umożliwia ona bezpieczny proces regeneracji olejów odpadowych w kierunku olejów
bazowych stosowanych do produkcji olejów smarowych. Proces ten jest wzorcowym przykładem gospodarki cyrkularnej.

Wytworzone w Grupie ORLEN odpady to przede wszystkim odpady z przeróbki ropy naftowej, produkcji chemii organicznej, odpady z
energetycznego spalania paliw, szlamy z oczyszczania ścieków przemysłowych, oleje odpadowe oraz odpady poremontowe.

Łączna masa odpadów, z wyłączeniem odpadów komunalnych,
wytworzonych w 2019 roku przez spółki Grupy ORLEN wyniosła ponad
220,5 tys. Mg.
Dane o ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przedstawiono poniżej.
Ilość odpadów wytworzonych w spółkach Grupy ORLEN

Ilość wytworzonych odpadów [Mg]
Niebezpiecznych
Innych niż niebezpieczne
Razem

2019

2018

zmiana [%]

112 745

72 009

56,57

107 779

97 075

11,03

220 524

169 084

30,42

Do wzrostu ilości odpadów niebezpiecznych przyczyniło się w głównej mierze wytworzenie ponad 41 tysięcy ton zanieczyszczonej gleby, ziemi,
w tym kamieni w związku z budową instalacji do produkcji glikolu w ORLEN Południe Zakład Trzebinia.

Sposób postępowania z odpadami
GRI:

306-2

Odpady, którymi gospodarowano w spółkach Grupy ORLEN w 2019 roku, były poddawane procesom odzysku i unieszkodliwienia na własnych
instalacjach jak również odzyskowi poza instalacjami. Część odpadów magazynowano, a pozostała ich ilość została przekazana do
zagospodarowania uprawnionym odbiorcom zewnętrznym.
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Sposób postępowania z odpadami

we własnych instalacjach produkcyjnych
Odzysk

Odpady inne niż niebezpieczne
[Mg]

Odpady niebezpieczne [Mg]

46 526

10 676

0

7 815

4 6 526

18 491

we własnych instalacjach produkcyjnych

13 850

3 357

termiczne przekształcanie we własnych instalacjach

25 456

12 891

2 441

22

41 747

16 269

46 473

16 988

39 251

87 079

173 997

138 828

poza instalacjami
Razem

Unieszkodliwianie
składowanie na własnych składowiskach
Razem
Magazynowanie
Przekazanie odpadów odbiorcom zewnętrznym
Razem

Największą grupę odpadów poddanych procesowi odzysku stanowiły oleje odpadowe poddane procesowi regeneracji w Instalacji do
Regeneracji Olejów Przepracowanych spółki ORLEN Południe. Spółka Ship-Service prowadzi natomiast procesy odzysku i unieszkodliwiania w
Instalacji do Odzysku i Unieszkodliwiania Płynnych Odpadów Ropopochodnych.

Odzysk odpadów poza instalacjami prowadzony był przez ORLEN Eko w związku z rekultywacją składowiska odpadów niebezpiecznych.

Unieszkodliwiane odpadów w procesie termicznym prowadzone jest na Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych
ORLEN Eko. Na wszystkie wyżej wymienione instalacje przyjmowane są również odpady z zewnątrz.

Ponadto odzysk i unieszkodliwianie odpadów własnych prowadzony jest w instalacjach produkcyjnych m.in.: instalacji Produkcji Kwasu
Tereftalowego PKN ORLEN, instalacji Odzysku Chlorowodoru z Odpadowych Związków Chloroorganicznych ANWIL, w instalacjach do
bioremediacji oraz w oczyszczalniach ścieków.

Na składowiska ORLEN Eko i ANWIL przekazano łącznie blisko 2,5 tys. odpadów.

Transgraniczny transport odpadów
GRI:

306-4

Koncern respektuje postanowienia Konwencji Bazylejskiej, co oznacza spełnienie jej postanowień jak i unijnych regulacji prawnych związanych
z transgranicznym transportem odpadów. Międzynarodowy transport odpadów przebiega przez wyznaczone przejścia graniczne, a także
wyznaczone urzędy celne. W przypadku eksportu odpadów z Grupy ORLEN dokonywane są stosowne zgłoszenia lub uzyskiwane decyzje. W
2019 roku 9 068 Mg odpadów podlegało międzynarodowemu transportowi, z czego 6 370 Mg stanowiły odpady niebezpieczne, w postaci
zużytych katalizatorów, transportowane do innych krajów. Stanowi to 4 ,1% odpadów wytworzonych w spółkach Grupy ORLEN.
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NAKŁADY INW ESTYCYJNE ZW IĄZANE Z
OCHRONĄ ŚRODOW ISKA

Wskaźniki GRI na tej stronie:

103-1, 103-2

Kapitały:

Nakłady inwestycyjne
GRI:

103-1, 103-2

Sumaryczna wysokość nakładów na inwestycje związane z ochroną środowiska poniesiona przez wszystkie spółki Grupy ORLEN wyniosła w
2019 roku 40,5 mln EUR, z których 36,9 mln EUR poniesiono na inwestycje związane z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu i zarządzaniem
ochroną środowiska, a 3,6 mln Euro stanowiły koszty redukcji emisji do powietrza i w ściekach.

Wśród kluczowych inicjatyw prowadzonych w PKN ORLEN w roku 2019 wskazać należy m.in. działania przygotowawcze w zakresie:
zagospodarowania ługu zużytego w ZP w Płocku w kontekście przepisów środowiskowych, budowę instalacji do utylizacji gazów
siarkowodorowych Claus i typu SCOT, dostosowanie układów pomiarowych gazów opałowych do monitorowania emisji CO2, hermetyzację i
likwidację substancji złowonnych i węglowodorowych pochodzących z uśredniacza i kanałów dopływowego i odpływowego ścieków.

Realizowane inwestycje przyczynią się do

Również na obiektach dystrybucyjnych PKN ORLEN prowadzono szereg inwestycji

poprawy jakości odprowadzanych

związanych z ochroną środowiska. Na stacjach paliw realizowano odwodnienia liniowe,

ścieków, ograniczenia emisji substancji

przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz instalowano separatory stacji i myjni. Wysokość

do powietrza oraz optymalizacji opłat za

nakładów na inwestycje z zakresu ochrony środowiska na stacjach wyniosła blisko 1,1 mln

emisję. Łączna wysokość nakładów na

Euro. Na dwóch terminalach paliw zrealizowano prace polegające na modernizacji

inwestycje z zakresu ochrony środowiska

gospodarki ściekowej – połączenie kanalizacji ścieków bytowych TP 111 we Wrocławiu z siecią

poniesionych przez PKN ORLEN na

miejską oraz hermetyzacji czynności przeładunkowych w TP 94 w Świnoujściu. Nakłady na

terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku

środowiskowe zadania inwestycyjne na terenie terminali paliw w 2019 roku wyniosły ponad

wyniosła 1,46 mln EUR.

1,0 mln Euro.

Prace inwestycyjne w obszarze ochrony środowiska prowadzone były w piętnastu
spółkach Grupy ORLEN. Do najistotniejszych projektów należały:
Instalacja urządzenia VRU w Paramo

Budowa nowej kotłowni na Krakingu

Zabezpieczenie tac

w Pardubicach, instalacja palników o

Parowym, przebudowa i

przeciwrozlewowych w parku

niskiej emisji NOx w kotłowni i

modyﬁkacja obecnej technologii

zbiorników ORLEN OIL;

urządzenia RDH w Paramo w

odsiarczania w Elektrociepłowni T-

Kolinie;

700 w Unipetrolu;

Montaż nowych palników na kotle K-

Wymiana palników na palniki o

2 Elektrociepłowni w ORLEN Lietuva,

niskiej emisji NOx w piecu

instalacja elektroﬁltru na FCC,

reformingowym B1301 A w spółce

monitorowanie emisji LZO;

ANWIL;

Budowa oczyszczalni ścieków,

Wymiana zużytych elementów

modernizacja węzła odwadniania

kanalizacyjnych (TT7/P) i centralnego

osadów ściekowych w obrębie

ogrzewania (PP5) w ORLEN

Separatora Centralnego oraz pomiar

Laboratorium;

Remont tacy przeciwrozlewowej
punktu nalewczego paliwa
lotniczego w ORLEN Aviation;
Wymiana czujników wykrywania
gazu na instalacjach produkcyjnych
oraz budowa nowej Centralnej
jednostki energetycznej w Spolanie.

ilości spalanych gazów zrzutowych
na pochodni w ORLEN Południe;
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DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA I
BIORÓŻNORODNOŚĆ

Wskaźniki GRI na tej stronie:

103-1, 103-2, 103-3, 304 -3, 304 -4

Kapitały:

Działalność ekologiczna
GRI:

103-1, 103-2, 103-3

Flagowym działaniem spółek Grupy ORLEN, związanym z ochroną przyrody, jest wspieranie sokoła wędrownego – gatunku skrajnie
zagrożonego wyginięciem. Od kilkunastu lat z powodzeniem PKN ORLEN, ANWIL, Unipetrol prowadzą programy restytucji i przywracają sokoła
naturze. W 2019 roku do tego grona dołączyła Spolana, gdzie sokoły po raz pierwszy wychowały swoje pisklęta.

PKN ORLEN S.A. od 1999 roku uczestniczy w Programie Restytucji
Sokoła Wędrownego. Pierwszy lęg sokołów wędrownych na terenie
Zakładu Produkcyjnego w Płocku odnotowano w maju 2002 roku.
W 2019 roku w płockim Zakładzie wykluły się dwa pisklęta. Łącznie
z płockiego gniazda do natury przywrócono już 48 ptaków.
Również na terenie czeskiej Spolany w Neratovicach gniazdują
sokoły wędrowne, które w 2019 roku wychowały swoje pierwsze
dwa pisklęta. Łącznie, od 2011 roku na instalacjach czeskich spółek
Grupy ORLEN wykluło się 25 młodych sokołów, z czego 23 w
Unipetrolu w Litvínovie. W ANWILU, na kominie Elektrociepłowni,
sokoły bytują od 1999 roku. W 2019 roku na terenie Zakładu we
Włocławku wykluły się 3 pisklęta, a łącznie w ciągu 10 lat – 45
sokołów. Tym samym dzięki Spółkom naszej Grupy udało się
odbudować populację sokoła wędrownego łącznie 118 osobnikami.
Do grupy gatunków, które wymagają specjalnej ochrony i działań dołączyły pszczoły. Spółki dostrzegają niepokojący trend zamierania tych
owadów i podejmują działania zarówno ochrony czynnej, jak i edukacyjne. Spółka ORLEN Deutschland zamieniła teren wokół swojej siedziby w
8 000 m 2 łąki i postawiła 2 ule. PKN ORLEN, wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, przy Zakładzie Produkcyjnym
umiejscowił 16 uli, które obecnie zamieszkuje ponad 1 mln pszczół. Jakość miodu potwierdziły badania akredytowanego laboratorium. Na
terenie czeskiej spółki Spolana również znajduje się pasieka licząca 5 uli, a miód z niej pochodzący otrzymał złoty medal jakości w konkursie
Czech Honey.

Łącznie spółki naszej Grupy opiekują się 23 pszczelimi rodzinami, tj. ponad
1,5 milionem pszczół.

W zakresie działań edukacyjnych spółka ORLEN Eko przeprowadziła uczniowski projekt ekologiczny o nazwie „Be nice to bee”, którego celem
było rozpowszechnienie wiedzy o pszczołach i innych zapylaczach. W ramach realizacji na terenie płockiego liceum powstał pszczeli ogródek.
Współpraca PKN ORLEN i MODR zaowocowała także wspólną konferencją pn.: „Pszczoła w życiu człowieka. Bioróżnorodność i ochrona”, w
trakcie której dyskutowano o dostępnych metodach ochrony i wsparcia tego gatunku. Pracownicy PKN ORLEN przeprowadzili także cykl
warsztatów pszczelarskich dla dzieci z płockich ośrodków edukacyjnych, w trakcie których można było własnoręcznie wykonać świece z
pszczelego wosku. Powyższe działania pokazują, że Koncern rozumie konieczność ochrony przyrody i zdaje sobie sprawę z kluczowej roli jaką
pełnią pszczoły w utrzymaniu globalnego ekosystemu.
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W 2019 roku spółka PKN ORLEN wydała broszurę ekologiczną, w której przedstawia ważne informacje dotyczące wielu gatunków roślin i
zwierząt bytujących w sąsiedztwie zakładu, w tym objętych ochroną. Broszura stanowi ciekawą lekturę nie tylko dla dorosłych, ale także dla
dzieci, które odnajdą w niej puzzle i grę.
Piękno otaczającej przyrody, krajobrazy środkowego odcinka Wisły oraz bogactwo gatunkowe ﬂory i fauny zainteresowani mieszkańcy Płocka i
okolic mogli oglądać w trakcie zorganizowanych przez PKN ORLEN rejsów ornitologicznych po W iśle. Wisła jest miejscem występowania
unikalnych siedlisk (wyspy, piaszczyste łachy, łęgi), które są azylem dla rzadkich przedstawicieli świata roślin i zwierząt. Podczas wyprawy
ORLEN zadbał o atrakcje dla najmłodszych organizując konkursy przyrodnicze z nagrodami. W sumie w rejsach wzięło udział około pół tysiąca
okolicznych mieszkańców.
Spółki Grupy ORLEN, jak co roku, angażują się w działania na rzecz środowiska w ramach światowych akcji takich jak „Sprzątanie Świata”, Dni
Ziemi czy Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. W minionym roku w akcjach zbierania odpadów uczestniczyły spółki ANWIL, PKN
ORLEN i ORLEN Projekt. ANWIL jako organizator akcji „Drzewko za butelkę” przy udziale 6,5 tysiąca dzieci z włocławskich placówek
oświatowych zebrał ponad 800 tysięcy butelek PET, które przekazał do recyklingu. Pracownicy spółki PKN ORLEN zadbali o czystość terenu w
okolicach Hydroelektrowni i miejsca odprowadzania oczyszczonych wód z Zakładu do Wisły oraz plaż jezior Łuba i Górskiego, a pracownicy
ORLEN Projekt terenów leśnych w pobliżu Płocka zbierając odpady bytowe. Akcje te wiązały się z realizacją Programu Responsible Care, a w ich
efekcie zebrano ponad 13 tysięcy litrów odpadów oraz opony i inne duże przedmioty.
Spółki Grupy ORLEN są uczestnikami

W Programie „OiT” uczestniczą: ANWIL (od 1995), Unipetrol (od 1996), PKN ORLEN (od 1997),

programu Responsible Care

Paramo (od 2001), IKS Solino (od 2002), Basell Orlen Polyoleﬁns (od 2003), Unipetrol Doprava

(Odpowiedzialność i Troska), który na

(od 2011), ORLEN Południe (od 2016).

całym świecie oparty jest na tych
samych wytycznych, przy czym polski
Program charakteryzuje się najbardziej
rozwiniętym zakresem działań oraz
liczbą realizowanych projektów w
Europie. Działania te koordynowane są
przez Sekretariat Programu
„Odpowiedzialność i Troska”
prowadzony przez ORLEN Eko pod
nadzorem Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego i Kapituły Programu
„Odpowiedzialność i Troska”.

Poza obowiązkowymi elementami prowadzenia Programu spółki Grupy ORLEN realizują
autorskie projekty, m.in. Akcja „Drzewko za butelkę”, Konkurs fotograﬁczny „Złap zająca” i
„Złap zająca – Junior”, Konkurs „Obserwatorzy przyrody”, Forum Ekologiczne Branży
Chemicznej, Akcja „Pan Karp zarybia Wisłę”.

W roku 2019 spółki Grupy ORLEN kontynuowały realizację Programu Responsible Care.
Wypełnione zostały wszystkie zobowiązania sprawozdawcze wynikające z uczestnictwa w
Programie. Informacje w nich zawarte są wykorzystywane do zbilansowania i oceny kondycji
ekologicznej oraz stopnia wdrażania Programu „OiT” przez przedsiębiorstwa branży
chemicznej.

Istotnymi działaniami ochrony środowiska, ale także kształtowania proekologicznych postaw pracowników, są zielone akcje wolontariatu
pracowniczego. W 2019 roku pracownicy PKN ORLEN wspólnie z leśnikami sadzili las, wykonali nasadzenia w formie ścieżki edukacyjnej dla
uczniów płockiej szkoły podstawowej oraz stworzyli EkoMiasteczko na czas turnusu dla dzieci z rodzinnych domów dziecka. Współpraca z
lokalną społecznością, a szczególnie angażowanie dzieci i młodzieży w akcje proekologiczne, to istotny element działań spółek. Wiosną i
jesienią 2019 roku wolontariusze z ORLENU posadzili łącznie blisko 2 500 szt. drzew i krzewów.
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Na początku maja 2019 roku uczniowie szkoły podstawowej w
Neratovicach wypuścili do Łaby 425 kg ryb. Akcję zorganizowała i
sﬁnansowała czeska spółka Spolana przy okazji organizując
konkursy poszerzające wiedzę na temat środowiska naturalnego.
Współpraca Spolany z lokalną organizacją Czeskiego Związku
Wędkarskiego sięga 2013 roku. Wspólnie wypuszczono już do rzeki
2 500 kg narybku. Grupa Unipetrol od 2010 roku, wraz z lokalnymi
organizacjami rybackimi, dba o populację ryb w regionie Ústí. Do
rzeki Byliny traﬁło już ponad 7 tys. kg ryb. W minionym roku, w
ramach akcji „Pan Karp zarybia Wisłę”, spółka ANWIL wraz z
uczniami szkół podstawowych wprowadziła do Wisły 147 kg
narybku węgorza, a łącznie, od 2015 roku, do Wisły traﬁło 620 kg
ryb. Do tej pory, dzięki staraniom spółek, do rzek zlokalizowanych w
sąsiedztwie naszych Zakładów wprowadzono blisko 8 tys.
kilogramów narybku.

Unipetrol współpracuje i współﬁnansuje Centrum Ochrony Środowiska w Kralupach. W minionym roku wspólnie przeprowadził projekt, w
którym mieszkańcy jako oczekiwane wskazali następujące działania: sadzenie drzew w miejscowości Most i rewitalizację obszaru stawu Pilařský
w Litvínovie.

Bioróżnorodność i ochrona czynna
GRI:

304 -3, 304 -4

Zakład Produkcyjny w Płocku i tereny do niego przyległe to obszary bogate
pod względem przyrodniczym, również w gatunki rzadkie, a nawet
chronione. Potwierdzili to botanicy, ornitolodzy, ichtiolodzy i inni naukowcy,
przeprowadzając inwentaryzację przyrodniczą. Podobne badania terenowe
przeprowadziły spółki ANWIL, Unipetrol i Spolana. Bardzo często na liście
gatunków bytujących wokół zakładów występowały te wrażliwe na jakość
środowiska, jak np. pstrągi łososiowe w zbiornikach wodnych w Spolanie.
Na obszarze Zakładu Produkcyjnego w Płocku i terenów bezpośrednio przylegających występuje blisko 290 gatunków fauny i ﬂory (na
podstawie inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej w 2017 roku, Sarny, króliki, bobry czy sokoły wędrowne to znani mieszkańcom Płocka
bywalcy najbliższego otoczenia Zakładu. Zaskoczeniem może być obecność chronionych gatunków ptaków, takich jak dzięcioła czarnego,
barwnego zimorodka, gąsiorka, czy błotniaka stawowego, a wśród płazów i gadów: rzekotki, traszek, ropuch, kumaka, jaszczurek czy zaskrońca.
Blisko 160 zinwentaryzowanych gatunków zostało umieszczonych w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych opublikowanej przez
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody. Zdecydowana większość z nich (ponad 95%) została zakwaliﬁkowana jako te najmniejszej troski (LC).
Na szczególną uwagę zasługuje pięć gatunków – trzy gatunki zagrożone wyginięciem (VU) tj. zimorodek Alcedo atthis, czajka Vanellus vanellus,
karp Cyprinus carpio oraz dwa, których stan został przez IUCN określony jako NT – bliskie zagrożenia tj. królik europejski Oryctolagus cuniculus
oraz wydra europejska Lutra lutra.

Wyniki inwentaryzacji obszaru ANWILU (2018 rok) wykazały obecność ponad 220 gatunków ﬂory i fauny, z czego zdecydowana większość
(ponad 90%) znajduje się w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych IUCN, jako gatunki najmniejszej troski – LC. W przypadku obszaru
ANWILU, czego nie odnotowano na terenie zakładu w Płocku, wykazano 3 gatunki porostów z Czerownej listy porostów wymarłych i
zagrożonych w Polsce (kategoria VU – gatunki narażone oraz NT – gatunki bliskie zagrożenia).

W obrębie obu zakładów produkcyjnych występują siedliska chronione wymienione w Dyrektywie Siedliskowej. W przypadku PKN ORLEN w
części wschodniej i południowej, tj. od strony doliny rzeki Brzeźnicy oraz w rejonie zbiorników retencyjnych Moczary: łęgi olszowo-jesionowe i
łęgi zboczowe ze związku Alno-Ulmion (91E0), grądy ze związku Carpinion (9170), nizinne rzeki włosienicznikowe (3260) – fragment dopływu
Brzeźnicy, ziołorośla nadrzeczne (6430) – w dolinie dopływu Brzeźnicy. W obrębie zakładu ANWIL stwierdzono 35 płatów 4 typów chronionych
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siedlisk przyrodniczych (w tym jednego w 3 podtypach), o łącznej powierzchni blisko 130 ha: wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi
(2330), ciepłolubne murawy napiaskowe (6120), niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510), łęgi wierzbowe (91E0-1), łęgi
topolowe (91E0-2), niżowe łęgi olszowo-jesionowe (91E0-3).

Wśród ptaków gniazdujących na obszarach obu zakładów, jak i w ich obrębie znajduje się kilka gatunków wymienionych w Dyrektywie Ptasiej,
będących jednocześnie objętych ścisłą ochroną gatunkową w Polsce: gąsiorek Lanius collurio, jarzębatka Sylvia nisoria, błotniak stawowy Circus

aeruginosus, sokół wędrowny Falco peregrinus, derkacz Crex crex, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, dzięcioł czarny Dryocopus martius,
zimorodek Alcedo atthis, żuraw Grus grus (tylko ANWIL), oraz lerka Lullula arborea (tylko ANWIL).

Wśród gatunków objętych ścisłą ochroną gatunkową bytujących w obrębie obu zakładów należy jeszcze wskazać cztery gatunki nietoperzy:
mroczek późny Eptesicus serotinus, borowiec wielki Nyctalus noctula, gacek Plecotus sp., karlik malutki Pipistrellus pipistrellus.

Na bogactwo gatunkowe obszarów Zakładu Produkcyjnego w Płocku i ANWILU oraz najbliższego otoczenia wpływa także niewątpliwie
sąsiedztwo terenów prawnie chronionych – Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Jaru rzeki Brzeźnicy oraz dwóch obszarów Natura 2000 –
PLH040039 Włocławska Dolina Wisły oraz PLB040003 Dolina Dolnej Wisły (ANWIL). Wyniki inwentaryzacji pozwolą na zaplanowanie działań
dotyczących ochrony i rozwoju zidentyﬁkowanej bioróżnorodności oraz planów rozwoju obu Zakładów ze szczególnym uwzględnieniem tego
sąsiedztwa.
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SKARGI ZW IĄZANE Z W PŁYW EM
ŚRODOW ISKOW YM

Wskaźniki GRI na tej stronie:

GRI:

103-2

Kapitały:

103-2

W 2019 roku w rejestrze systemu Zakładowej Inspekcji Ekologicznej PKN ORLEN odnotowano łącznie 20 skarg związanych z
oddziaływaniem na środowisko.
19 spośród nich dotyczyło uciążliwości zapachowych i zostało rozpatrzonych zgodnie z wewnętrznymi procedurami systemowymi, a skarżący
otrzymali informacje dotyczące wniesionej skargi. Interwencje miały miejsce głównie w okresie prac remontowych prowadzonych na
instalacjach, w okresach zatrzymywania do remontu, a następnie przygotowania do rozruchu, gdzie miało miejsce opróżnianie i
przedmuchiwanie aparatów oraz parowanie poszczególnych węzłów zawierających mieszaniny węglowodorów do pochodni. Jedna skarga
dotyczyła pienienia ścieków przy ich wylocie do Wisły. Spółka, w celu realizacji zgłoszenia, udrożniła wylot poprzez likwidację trzciny.

13 skarg zostało zarejestrowanych w czeskich spółkach Grupy ORLEN – 9 w Unipetrolu, 3 w Spolanie i 1 w spółce Paramo. Wszystkie dotyczyły
uciążliwości zapachowych. Spółki wykonały każdorazowo inspekcje i podjęły bezzwłocznie działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości
odorowych.
W ORLEN Lietuva odnotowano zaś 9 skarg związanych z uciążliwościami zapachowymi.
Każda interwencja była rozpatrywana w sposób indywidualny, z najwyższą starannością. W rejonie występowania uciążliwości wykonywane
były pomiary stężeń substancji, na bieżąco śledzono sytuację meteorologiczną oraz stężenia substancji w automatycznych stacjach
monitoringu powietrza. Służby technologiczne podejmowały działania mające na celu sprawdzenie poprawności prowadzonych procesów
produkcyjnych, remontowych i konserwacyjnych oraz podejmowane były na bieżąco działania mające na celu minimalizację uciążliwości
zapachowych.

Wszystkie spośród 42 skarg, które wpłynęły do Spółek w formie zgłoszeń
telefonicznych bądź pisemnych zostały rozpatrzone w roku
sprawozdawczym.
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SUROW CE I PROCESY PRODUKCYJNE

Wskaźniki GRI na tej stronie:

301-1, OG-14 , OG-8, 417-1

Kapitały:

W ramach produkcji raﬁneryjnej, jak i petrochemicznej, przerabiane są różne surowce, oraz półprodukty.
Głównym surowcem jest jednak ropa naftowa, będąca podstawą bilansu masowego produkcji, a także
pozostałe wsady, w tym biokomponenty i inne chemikalia.

Surowce i materiały wykorzystane w produkcji
GRI:

301-1

Zużyte surowce/materiały

Surowce nieodnawialne [t]
PKN ORLEN

Ropa naftowa
Pozostałe surowce

ORLEN Lietuva

Unipetrol

2019

2018

2019

2018

2019

2018

16 207 4 06

15 855 298

9 515 218

9 689 602

7 853 987

7 555 118

2 059 879

1 974 529

374 864

217 027

2 282 514

2 512 813

Surowce odnawialne [t]
PKN ORLEN

Biokomponenty

ORLEN Lietuva

Unipetrol

2019

2018

2019

2018

2019

2018

828 661

804 212

92 127

86 989

293 720

281 230

Zużycie ropy naftowej
Zużycie ropy naftowej [t]

PKN ORLEN
ORLEN Lietuva
Unipetrol

Udział ropy we wsadach ogółem [%]

2019

2018

2019

2018

16 207 4 06

15 855 298

83

83

9 515 218

9 689 602

97

97

7 853 987

7 555 118

79

77

Ropa naftowa, która jest surowcem nieodnawialnym, nabywana jest dla wszystkich raﬁnerii Grupy ORLEN w ramach zintegrowanego procesu
zakupowego prowadzonego w PKN ORLEN od odbiorców zewnętrznych.

Pozostałe grupy materiałowe, które są zużywane w naszych zakładach to gaz ziemny, biokomponenty oraz półprodukty, które głównie
wymieniane są pomiędzy raﬁnerią a petrochemią (nie stanowią wsadu pierwotnego).
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GRI:

OG-14

Ilość wykorzystanych biokomponentów spełniających kryteria
zrównoważonego rozwoju
W trosce o środowisko naturalne, jak również ze względu na wymagania krajowe dotyczące zapewnienia minimalnego udziału
biokomponentów w paliwach transportowych Grupa ORLEN w 2019 roku wykorzystała ponad 850 tys. ton estrów metylowych oraz ponad 260
tys. ton bioetanolu.

Całość biokomponentów wykorzystywanych w Grupie ORLEN na wszystkich rynkach spełniała Kryteria Zrównoważonego Rozwoju określone w
Dyrektywie o Odnawialnych Źródłach Energii oraz w Dyrektywie o Jakości Paliw Dyrektywy.

Ilości biokomponentów wykorzystane w ramach Grupy ORLEN – biokomponenty spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR)
na rynku polskim, czeskim i litewskim

2019

2018

2019

Polska*

2018

2019

Czechy**

2018

2019

Litwa***

2018
RAZEM

Estry [t]

642 684

635 516

141 205

111 261

68 869

70 207

852 758

816 984

w tym produkcja ORLEN Południe [t]

256 043

248 896

–

–

–

–

256 043

248 896

191 832

177 583

50 773

65 414

21 570

16 783

264 175

259 780

Węglowodory syntetyczne do ON [t]

997

–

–

–

1 688

–

2 685

–

Węglowodory syntetyczne do
benzyn [t]

233

–

–

–

–

–

233

–

Bioetanol [t]

2019

2018

2019

Polska*

2018
Czechy**

2019

2018

2019

Litwa***

2018

RAZEM

Estry [m 3]

720
498

712
548

159 915

126 003

77 994

79
510

958 407

918
061

w tym produkcja ORLEN Południe [m 3]

287
044

281
876

–

–

–

–

287 044

281
876

246 571

228
321

64 188

82 698

27 269

21
217

338 029

332
236

1 291

–

–

–

2 167

–

3 458

–

302

–

–

–

–

–

302

–

Bioetanoll [m 3]

Węglowodory syntetyczne do ON [m 3]
Węglowodory syntetyczne do benzyn
[m 3]

Uwaga: Biokomponenty nie wyprodukowane przez ORLEN Południe zostały zakupione z zewnątrz.
* W przypadku przeliczenia ton na tys. l dla PKN ORLEN S.A., aby zachować zbieżność z raportem NCW do URE, przyjęto gęstości
wyliczone na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wartości opałowej
poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych. Dla Czech i Litwy przyjęto standardowe gęstości.
** Biokomponenty wykorzystane do blendowania paliw przeznaczonych na rynek czeski.
*** Biokomponenty lokowane na rynku litewskim, łotewskim i estońskim.

Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach
GRI:

OG-8

Głównym celem Raﬁnerii w Grupie ORLEN jest produkcja paliw ciekłych spełniających normy i uregulowania prawne. W całym ciągu
technologicznym przebiegają procesy ukierunkowane na uzysk jakościowych komponentów do produkcji paliw spełniających te wymogi.
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PKN ORLEN, Zakład Produkcyjny w Płocku
Ropa naftowa poddawana jest procesowi rozdestylowania na poszczególne frakcje naftowe (destylaty) na instalacjach Destylacji RurowoWieżowych.

W kolejnych etapach destylaty te podlegają procesom konwersji na instalacjach:

Krakingu
Alkilacji
Reformingu
Izomeryzacji
Hydroodsiarczania Olejów Napędowych
Hydrokrakingu
Hydroodsiarczania Gudronu

podczas których zachodzą między innymi procesy: uwodorniania, konwersji związków azotu i tlenu, rozpad węglowodorów paraﬁnowych,
oleﬁnowych i aromatycznych z bocznymi łańcuchami na węglowodory o niższej masie cząsteczkowej, konwersja węglowodorów alifatycznych
C5-C6, o niskiej liczbie oktanowej, do ich izomerów o wyższej liczbie oktanowej, odaromatyzowania, odmetalizowania.

Dodatkowo, przeprowadzane są procesy odsiarczania i ograniczenia benzenu do poziomów pozwalających na spełnienie norm jakościowych
komponentów. Komponenty paliw nie zawierają ołowiu.

Komponowanie paliw ciekłych polega na blendingu odpowiednich komponentów danego paliwa (a także biokomponentów do określonych
gatunków paliw) oraz dodawanie dodatków uszlachetniających zgodnie z przygotowaną recepturą.

ORLEN POŁUDNIE
Podstawowym przedmiotem działalności instalacji jest produkcja bio-diesla (estrów metylowych kwasów tłuszczowych).

Główne etapy produkcji estrów metylowych:

Degguming chemiczny – Odgumianie
Raﬁnacja ciągła
Estryﬁkacja kwaśna kwasów tłuszczowych
Transestryﬁkacja oleju rzepakowego
Płukanie i suszenie biodiesla

podczas których zachodzą między innymi procesy: oczyszczania oleju rzepakowego ze związków fosforu oraz wolnych kwasów tłuszczowych,
obniżania kwasowości, reakcja oleju z metanolem tworząca estry metylowe, mycia i suszenia biodiesla. Nie zachodzi konieczność
przeprowadzania procesów odsiarczania i ograniczania zawartości benzenu i ołowiu.

ORLEN Lietuva
Ropa naftowa poddawana jest procesowi rozdestylowania na poszczególne frakcje naftowe (destylaty) na instalacjach Destylacji RurowoWieżowych.

W kolejnych etapach destylaty te podlegają procesom konwersji na instalacjach:

Krakingu
Reformingu
Izomeryzacji
Visbreakingu
Oligomeryzacji
Hydroodsiarczania Olejów Napędowych
334

podczas których zachodzą między innymi procesy: uwodorniania, konwersji związków azotu i tlenu, rozpad węglowodorów paraﬁnowych,
oleﬁnowych i aromatycznych z bocznymi łańcuchami na węglowodory o niższej masie cząsteczkowej, konwersja węglowodorów alifatycznych
C5-C6, o niskiej liczbie oktanowej, do ich izomerów o wyższej liczbie oktanowej, odaromatyzowania, odmetalizowania.

Dodatkowo, przeprowadzane są procesy odsiarczania i ograniczenia benzenu i ołowiu do poziomów spełniających normy jakościowe
komponentów.

Komponowanie paliw ciekłych polega na blendingu odpowiednich komponentów danego paliwa (również biokomponentów do określonych
gatunków paliw) oraz dodawanie dodatków uszlachetniających zgodnie z przygotowaną recepturą.

UNIPETROL RPA – Raﬁnerie w Litvínovie i Kralupach
Ropa naftowa poddawana jest procesowi rozdestylowania na poszczególne frakcje naftowe (destylaty) na instalacjach Destylacji RurowoWieżowych.

W kolejnych etapach destylaty te podlegają procesom konwersji na instalacjach:

Krakingu
Reformingu
Izomeryzacji
Hydroodsiarczania Olejów Napędowych
Hydrokrakingu
Visbreakingu

podczas których zachodzą między innymi procesy: uwodorniania, konwersji związków azotu i tlenu, rozpad węglowodorów paraﬁnowych,
oleﬁnowych i aromatycznych z bocznymi łańcuchami na węglowodory o niższej masie cząsteczkowej, konwersja węglowodorów alifatycznych
C5-C6, o niskiej liczbie oktanowej, do ich izomerów o wyższej liczbie oktanowej, odaromatyzowania, odmetalizowania.

Dodatkowo, przeprowadzane są procesy odsiarczania i ograniczenia benzenu do poziomów pozwalających na spełnienie norm jakościowych
komponentów. Komponenty paliw nie zawierają ołowiu.

Komponowanie paliw ciekłych polega na blendingu odpowiednich komponentów danego paliwa (a także biokomponentów do określonych
gatunków paliw) oraz dodawanie dodatków uszlachetniających zgodnie z przygotowaną recepturą.

Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w poszczególnych gatunkach paliw ciekłych w podziale na spółki Grupy ORLEN przedstawia tabela.

Wszystkie gatunki paliw ciekłych stanowiących wyrób gotowy (ﬁnalny/handlowy) produkowane i wprowadzane na rynek przez PKN ORLEN
S.A. i spółki Grupy ORLEN spełniają obowiązujące wymagania regulacyjne i normatywne, w tym w zakresie zawartości benzenu, ołowiu i siarki.

Oznakowanie produktów i usług
GRI:

417-1

Obowiązki spółek Grupy ORLEN dotyczące informowania o zagrożeniach, które niosą ze sobą produkty chemiczne produkowane lub
importowane, wynikają z zapisów ustawodawstwa międzynarodowego i unijnego. Zakres i podział odpowiedzialności w poszczególnych
spółkach Grupy ORLEN regulowany jest przez zarządzenia wewnętrzne.

Karty charakterystyki, opracowane zgodnie z zapisami rozporządzenia REACH są podstawowym źródłem informacji o klasyﬁkacji i
zagrożeniach produktów chemicznych produkowanych lub importowanych przez spółki Grupy ORLEN.

Klasyﬁkacja produktów, przeprowadzona na podstawie badań i eksperckiej wiedzy o własnościach produktów, pozwala na prawidłowe
wskazanie oznakowania produktów (etykietowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP) oraz wskazuje zagrożenia w transporcie, na podstawie
których nadawcy przygotowują oznakowanie ADR (tzw. nalepki ostrzegawcze).

Karty charakterystyki są głównie źródłem informacji o zagrożeniach produktów przewidzianych do zastosowań przemysłowych i
profesjonalnych. W przypadku bezpośredniego wprowadzenia produktów na rynek (zastosowania konsumenckie) spółki Grupy ORLEN
przekazują odpowiednie informacje za pomocą etykiet znajdujących się na opakowaniach.
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Na etykietach produktów znajdują się poza piktogramami ostrzegawczymi również odpowiednie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty
H) oraz zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P).

W związku z szerokim wachlarzem zastosowań produktów pochodzących z Grupy ORLEN, informacje na opakowaniach uzupełniane są
danymi specyﬁcznymi np. detergentów, nawozów.
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ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Wskaźniki GRI na tej stronie:

103-3, 302-4 , 302-1

Kapitały:

Grupa ORLEN od lat systematycznie rozwija aktywa wytwórcze w obszarze energetyki. Inwestycje w
niskoemisyjne źródła energii to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju na najbliższe lata.
GRI:

103-3

Grupa ORLEN jest największym przemysłowym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce i zarazem czwartym producentem energii
elektrycznej w Polsce. Grupa ORLEN dysponuje ok. 1,8 GWe zainstalowanych mocy (stan na koniec 2019 roku). Składają się na nie m.in. dwa
nowoczesne bloki parowo-gazowe w Płocku i W łocławku oraz EC Płock – największa elektrociepłownia przemysłowa w Polsce i jedna z
największych w Europie. Grupa ORLEN jest w stanie w pełni zaspokoić zapotrzebowanie własnych zakładów, a nadwyżki energii traﬁają do
klientów zewnętrznych.

PKN ORLEN uważnie obserwuje światowe i europejskie trendy na rynku energetycznym i dostosowuje swoją działalność do wyzwań, które są z
nimi związane. W perspektywie najbliższych lat PKN ORLEN planuje stać się jednym z wiodących producentów czystej energii elektrycznej, na
którą zapotrzebowanie stale rośnie. Prace nad wykorzystaniem morskiej energetyki wiatrowej Koncern prowadzi poprzez swoją spółkę Baltic
Power, która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych na Bałtyku o maksymalnej łącznej mocy do 1200 MWe.

PKN ORLEN ogłosił w 2019 roku wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa. Transakcja wpisuje się w obowiązującą strategię PKN ORLEN.
Pomyślnie zakończony zakup akcji w kwietniu 2020 roku pozwoli m.in. na rozwój obszaru energetyki PKN ORLEN. Grupa Energa posiada
łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe
i farmy fotowoltaiczne oraz rozbudowaną sieć dystrybucji, o długości 188 tys. km, pokrywającą blisko ¼ powierzchni Polski. Zakup Grupy Energa
przez PKN ORLEN oznacza pozyskanie rozbudowanej sieci dystrybucyjnej w północnej i centralnej Polsce oraz znaczącego portfela
odnawialnych źródeł energii, co ma istotne znaczenie dla planowanych inwestycji w morskie farmy wiatrowe. Transakcja umożliwi także
efektywne bilansowanie mocy konwencjonalnych z planowanymi odnawialnymi źródłami energii, a także wykorzystanie obecnych nadwyżek
produkcyjnych PKN ORLEN przez Grupę Energa.

PKN ORLEN konsekwentnie umacnia pozycję w obszarze
elektromobilności. Do 39 stacji szybkiego ładowania samochodów
elektrycznych (stan na koniec 2019 roku) zlokalizowanych w Polsce oraz
ładowarek na 18 stacjach Benziny w Czechach, w październiku 2019 roku
doszły niemieckie stacje koncernu w Berlinie oraz Hamburgu i Lubece.
W ramach Grupy ORLEN szczególną uwagę skupia się na nieustannej pracy nad doskonałością operacyjną, w takich obszarach jak:
optymalizacja procesów produkcyjnych, straty dystrybucyjne czy wzrost wydajności instalacji. Wszelkie działania zmierzające do realizacji
wyznaczonych celów odbywają się z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz lokalnych społeczności.
GRI:

302-4

Ograniczenie zużycia energii
W 2019 roku dzięki inwestycjom zrealizowanym w Grupie ORLEN udało się zredukować zużycie energii w następujących ilościach:

Energia elektryczna – 1 027 MWh, co przykładowo odpowiada ilości energii zużywanej przez ok. 500 gospodarstw domowych rocznie
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Ciepło w parze – 415 395 GJ, o przykładowo odpowiada ilości energii, która mogłaby doprowadzić wodę w 496 basenach olimpijskich do
wrzenia

w tym:
ORLEN Lietuva:

UNIPETROL

EC Płock:

Energia elektryczna – 344 MWh

Energia elektryczna – 500 MWh

Ciepło w parze – 34 516 GJ

EC Trzebinia (ORLEN Południe):

Ciepło w parze – 380 879 GJ

Energia elektryczna – 183 MWh
Bazą dla przedstawienia powyższych wyników są dane pochodzące ze spółek PKN ORLEN, ORLEN Południe, Unipetrol i ORLEN Lietuva.
Kryterium wyboru spółek raportujących w głównej mierze opierało się na istotności biznesowej poszczególnych jednostek z punktu widzenia
Obszaru Energetyki. Dane dotyczą wyłącznie Obszaru Energetyki, tj. jednostek produkcyjnych.
GRI:

302-1

Zużycie energii wewnątrz organizacji
2019
Wartość [GJ]
Zużycie energii w paliwach

2018
Wartość [MW h]

Wartość [GJ]

Wartość [MW h]

98 769 007

27 435 835

84 187 991

23 385 553

Zużycie energii elektrycznej*

2 304 094

640 026

2 211 043

614 179

Zużycie energii cieplnej*

5 579 603

1 549 890

6 825 492

1 895 970

Sprzedaż energii elektrycznej**

33 938 256

9 427 293

24 984 321

6 940 089

Sprzedaż energii cieplnej**

36 321 662

10 089 351

34 012 153

9 447 820

28 509 089

7 919 191

25 191 517

6 997 64 4

Zużycie jednostek razem***

* Zużycie mediów energetycznych obejmuje zużycie mediów na potrzeby własne energetycznych jednostek produkcyjnych oraz straty w wewnętrznych
instalacjach przesyłowych.
** Sprzedaż mediów energetycznych obejmuje sprzedaż do podmiotów zewnętrznych, jak również dostawę do instalacji wewnętrznych GK ORLEN.
***Zużycie jednostek razem zostało obliczone jako różnica zużycia poszczególnych jednostek (w paliwie) oraz sprzedaży poszczególnych jednostek dla odbiorców
zewnętrznych i wewnętrznych. Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej za 2018 zostały zaktualizowane.

Podstawą obliczeń były dane z rozliczeniowych urządzeń pomiarowych. Powyższe dane dotyczą wyłącznie Obszaru Energetyki, czyli jednostek
produkcyjnych.

338

RYZYKA
I SZANSE
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Wskaźniki GRI na tej stronie:

102-15, 103-1, 103-2

Kapitały:

Grupa ORLEN prowadzi bieżący monitoring i ocenę ryzyka oraz podejmuje działania mające na celu
minimalizację jego wpływu na sytuację ﬁnansową.
GRI:

102-15, 103-1, 103-2

Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Ryzykiem
Korporacyjnym
Organizacja i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w 2019 roku nie uległy zmianie w porównaniu z rokiem
poprzednim. W oparciu o Politykę i Procedurę Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym Grupa ORLEN prowadzi bieżący monitoring i ocenę
ryzyk podejmując działania mające na celu minimalizację wpływu i ograniczenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Zgodnie z powyższymi regulacjami w PKN ORLEN funkcjonuje Biuro Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością, które
koordynuje proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym na wszystkich poziomach organizacji. Za zarządzanie ryzykiem w spółkach Grupy
ORLEN odpowiadają Zarządy poszczególnych spółek.

System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM – Enterprise Risk Management) jest narzędziem wspierającym skuteczność realizacji celów
strategicznych oraz operacyjnych. Zapewnia informację na temat zidentyﬁkowanych ryzyk i wspiera skuteczne zarządzanie nimi.
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Kluczowe role w Systemie Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym

Ocena ryzyka przez obszary biznesowe w PKN ORLEN i spółkach Grupy ORLEN realizowana jest cyklicznie w ramach procesów samooceny
ryzyk i testowania mechanizmów kontrolnych. Kluczowym jej celem jest aktualizacja wyceny ryzyka uwzględniając zweryﬁkowanie
adekwatności i skuteczności mechanizmów kontrolnych. Za jej przeprowadzenie odpowiadają właściciele procesów i ryzyk w oparciu o
zajmowane stanowisko i zakres odpowiedzialności.

Ocena ryzyka obejmuje ocenę istotności każdego z ryzyk w odniesieniu do trzech stanów:

stanu, gdyby nie zostały wprowadzone mechanizmy kontrolne w odniesieniu do danego ryzyka (ocena ryzyka brutto),
stanu istniejącego przy obecnie funkcjonujących mechanizmach kontrolnych w ramach danego ryzyka (ocena ryzyka netto). Dokonanie
oceny ryzyka netto wymaga przeprowadzenia testów działania mechanizmów kontrolnych ograniczających oceniane ryzyko zgodnie z
wytycznymi przyjętymi przez spółkę w ramach Procedury ERM opracowanej na podstawie Polityki ERM przyjętej przez Zarząd spółki,
stanu pożądanego (akceptowalnego) przez biznes – ocena ryzyka docelowego.

Po zakończeniu procesu oceny ryzyka oraz testowania mechanizmów kontrolnych Zarząd spółki oraz Rada Nadzorcza otrzymuje raport
przedstawiający najistotniejsze ryzyka.

Ryzyka w PKN ORLEN i spółkach Grupy ORLEN zostały zdeﬁniowane w oparciu o wspólny model, a następnie uszczegółowione na poziomie
poszczególnych procesów biznesowych i realizowanych celów strategicznych.
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W 2019 roku w ramach corocznego procesu samooceny ryzyk i testowania mechanizmów kontrolnych w PKN ORLEN przeprowadzono ocenę
552 ryzyk poprzez przetestowanie 999 mechanizmów kontrolnych w 176 procesach biznesowych. W spółkach Grupy ORLEN dokonano oceny
633 ryzyk oraz 1 807 mechanizmów kontrolnych w 169 procesach.

W roku 2019 systemem ERM objęte były: PKN ORLEN, ANWIL, Grupa ORLEN Lietuva, Grupa Unipetrol, ORLEN Deutschland GmbH, ORLEN
Paliwa i ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych.

W ramach przyjętego w Grupie ORLEN Modelu Ryzyk Korporacyjnych wszystkie zidentyﬁkowane ryzyka klasyﬁkowane są wg następujących
kategorii:

1.

RYZYKA STRATEGICZNE – ryzyka bezpośrednio powiązane z celami strategicznymi i odnoszące się do konkretnych działań oraz poziomów
ich spełnienia.

2.

RYZYKA PROJEKTOW E – zdarzenia lub okoliczności, które w razie wystąpienia mogą mieć negatywny wpływ na realizację przynajmniej
jednego z celów projektu. Ryzyka te podlegają bieżącej ocenie podczas prowadzonych prac projektowych.

3.

RYZYKA PROCESOW E / OPERACYJNE – identyﬁkowane w ramach działalności biznesowej, pozwalają efektywnie zarządzać procesami.
Ryzyka te są oceniane corocznie w ramach procesu samooceny przez właścicieli biznesowych.

Klasyﬁkacja ryzyk oraz procesów wraz z mechanizmami kontrolnymi w ramach
funkcjonowania ERM.
Strategiczne

Ryzyka / Procesy

Opis ryzyka

Sposoby mitygacji ryzyka

STRATEGICZNE

niejednolite, nierealne założenia i cele strategiczne
Założenia

zmiana założeń/celów strategicznych w trakcie
procesu

niewłaściwy podział kompetencji pomiędzy
Podział kompetencji

komórkami organizacyjnymi
brak ośrodka decyzyjnego

wprowadzenie niekorzystnych uregulowań prawnych
Nowe regulacje

brak efektywnych działań administracji publicznej
związanych z egzekwowaniem prawa

niewystarczający poziom wiedzy o bezpieczeństwie
pracy wśród ﬁrm zewnętrznych
W ypadki przy pracy i inne zagrożenia

zagrożenia bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa
pożarowego związane z obecnością pracowników ﬁrm
zewnętrznych na terenie Grupy ORLEN

Cykliczna weryﬁkacja aktualności
kluczowych celów strategicznych oraz
bieżący ich monitoring na tle
zmieniającego się otoczenia (regulacje,
rynek, kluczowi dostawcy, itp.).

Wysoka specjalizacja pracowników,
odpowiednie delegowanie
obowiązków i odpowiedzialności
poprzez opracowanie precyzyjnych
zakresów zadań.

Udział w konsultacjach publicznych do
projektów legislacyjnych ograniczający
ryzyko niekorzystnych przepisów.

Nadzór i zarządzanie pracą ﬁrm
zewnętrznych poprzez wdrożenie
narzędzi monitorujących stan
bezpieczeństwa prac.
Zapewnienie odpowiednich
mechanizmów do stałego
monitoringu oceny zagrożeń i ryzyka.
Wdrożenie jednolitych wymagań dla
wykonawców
i podwykonawców zgodnie z
wytycznymi „Standardu
Bezpieczeństwa Grupy ORLEN nr 9”.
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Projektowe

Ryzyka / Procesy

Opis ryzyka

Sposoby mitygacji ryzyka

PROJEKTOW E1

niewłaściwe oszacowanie kosztów
wdrożenia projektu
Przekroczenie budżetu

brak uwzględnienia kosztu dodatkowych
prac w projekcie

Bieżący monitoring działań wykonawcy oraz
potencjalnych opóźnień realizacji projektu.
Systematyczna weryﬁkacja kosztów vs.
zaplanowany budżet.

niezaplanowane koszty pojawiające się
podczas realizacji projektu

nieprawidłowe założenia dotyczące czasu
realizacji projektu
Przekroczenie harmonogramów
niedoszacowanie terminów zakończenia
prac wykonywanych w ramach projektu

Stały nadzór nad przebiegiem prowadzonych
prac, bieżąca ocena postępów realizacji kolejnych
etapów projektu oraz egzekwowanie realizacji
robót.

niepełne wykonanie zakresu projektu
przekroczenie ram/zakresu projektu
Zmiana zakresu projektu

nieuwzględnienie wszystkich prac w
zakresie projektu
rozszerzenie zakresu projektu o dodatkowe

Bieżąca analiza otoczenia, w którym realizowany
jest projekt. W zależności od zaistniałych
okoliczności możliwość podjęcia decyzji o
zmianie jego zakresu. Weryﬁkacja
zaplanowanych
jak również zrealizowanych prac uwzględnionych
w zakresie projektu.

prace

niewłaściwy podział kompetencji pomiędzy
komórkami
organizacyjnymi/merytorycznymi
Podział kompetencji

zaangażowanymi w projekt
niedostępność kluczowych osób
decyzyjnych

Systemy

brak systemów informatycznych
wspierających realizację projektu

Opracowanie i wdrożenie metodyki w zakresie
podziału kompetencji dla wszystkich
uczestników zespołu projektowego w celu
eliminacji konﬂiktu interesu. Odpowiednia
alokacja zasobów ludzkich podczas
przygotowania i realizacji projektu. Wykorzystanie
dedykowanego narzędzia IT wspierającego
zarządzanie projektem.

Określenie alternatywnych systemów
informatycznych w fazie planowania projektu lub
rozpoczęcie testowania innych systemów, które
umożliwią realizację projektu.
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Procesowe / operacyjne

Ryzyka / Procesy

Opis ryzyka

Sposoby mitygacji ryzyka

PROCESOW E / OPERACYJNE2
Zaopatrzenie

realizacja dostaw ropy (lądowych i morskich)
w ilości i/lub jakości nieodpowiadającej
zapotrzebowaniu
planowanie dostaw ropy spełniających
wymagania jakościowe

zakup usług inwestycyjnych oraz
biokomponentów

zapewnienie ciągłości produkcji

Bieżący monitoring procesu dostaw realizowanych
drogą lądową i morską. Wykorzystywanie
dedykowanych narzędzi analitycznych i
statystycznych, analiza serwisów branżowych
i informacyjnych. Systematyczna weryﬁkacja
rynku wyselekcjonowanych gatunków ropy pod
kątem ich dostępności oraz możliwości zakupu.
Każdorazowe sprawdzanie i potwierdzanie
opłacalności zakupów dla transakcji nie objętych
kontraktami.
Proces wyboru dostawcy realizowany zgodnie
z obowiązującymi procedurami oraz wymaganymi
dokumentami (m.in. analiza rynku,
harmonogramu, okresowa ocena dostawców).
Weryﬁkacja sytuacji rynkowej w zakresie
dostępności pożądanych usług, surowców i
wysokości oferowanych cen.
Zapewnienie wewnętrznych procedur
umożliwiających efektywne reagowanie w sytuacji
awaryjnej w drodze bezpośredniego zakupu usług
i surowców do produkcji. Kontrola częstości i
jakości sporządzanych Raportów z Realizacji
Produkcji oraz ich przepływ do wymaganych
jednostek organizacyjnych.

Produkcja

niewłaściwe planowanie i zarządzanie
remontami w obszarze produkcyjnym

nieefektywne bilansowania produkcji
związane z brakiem metod i narzędzi
wspierających lub brakiem możliwości
pozyskania danych

nieosiągnięcie założonych korzyści
ekonomicznych z wdrożenia inicjatyw

Funkcjonujący system informatyczny wspierający
proces planowania remontów oraz utrzymanie
ruchu w zakładzie produkcyjnym. Weryﬁkacja
sporządzania i zatwierdzania Planów Postojów
Remontowych i Technologicznych.
Obszar odpowiedzialny za proces bilansowania
produkcji dysponuje narzędziami umożliwiającymi
przeprowadzenie w optymalny sposób procesu
bilansowania. Funkcjonujące procedury i procesy
określają odpowiedzialność, zakres oraz terminy
dostarczenia danych wejściowych do procesu
bilansowania produkcji. Systematyczne kontrole
sprawdzające proces weryﬁkacji bilansu produkcji
jak również poziom różnic bilansowych.
Bieżący monitoring i weryﬁkacja inicjatyw w
oparciu o wiedzę ekspercką zapewniającą
realizację projektów o najwyższym potencjale
(efektywności). Sprawdzanie zgodności
przeprowadzonego uzasadnienia biznesowego
realizacji projektu z obowiązującymi regulacjami.

Dystrybucja i logistyka

zanieczyszczenia środowiska naturalnego na
skutek prowadzonych procesów
dystrybucyjnych

niespełnienie wymogów ﬁzycznego
utrzymywania właściwego poziomu zapasów
obowiązkowych

Okresowa kontrola poziomu zanieczyszczeń
(skażenia) produktami paliwowymi w Terminalach
Paliw. Nadzór pomiarów powietrza zgodnie z
wymogami prawa.

Bieżący monitoring stanu zapasów
obowiązkowych. Systematyczne przygotowywanie
raportów wielkości zapasów magazynowych i
przekazywanie do wszystkich zainteresowanych
komórek.
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awaria infrastruktury logistycznej wpływająca
na ciągłość dostaw produktów lub ryzyko ich
utraty

Okresowe przeglądy stanu infrastruktury
logistycznej. Bieżące monitorowanie stanu
zapasów produktów, planowanie wysyłek
uzupełniających. Kontrola poprawności
funkcjonowania procesu harmonogramowania
logistyki wtórnej.

Sprzedaż Detaliczna
Polityka cenowa regulująca zasady współpracy

nieefektywny proces zawierania kontraktów i

z kontrahentami oraz wdrożone mechanizmy
systemowe zapobiegające nieprawidłowościom.
Kontrola poprawności parametrów umów z

negocjacji cenowych

klientami ﬂotowymi przed ich wprowadzeniem do
systemu oraz weryﬁkacja potencjału zakupowego
klientów. Systematyczna weryﬁkacja poprawności
wynegocjowanych warunków cenowych.

niestosowanie standardów etycznych i
nieuczciwe postępowanie pracowników,
defraudacja mienia i inne nadużycia

polityka cenowa nie zapewnia maksymalizacji
korzyści i rozwoju potencjału rynkowego

Kontrola stosowanych standardów etycznych,
znajomości Kodeksu Etyki oraz weryﬁkacja
przesłanek, które wskazują na naruszenie
standardów etycznych lub defraudację.
Systematyczne kontrole stacji i terminali paliw.
Narzędzia dedykowane do zarządzania cenami i
zapewniające stosowanie efektywnej polityki
cenowej.
Kontrola i monitoring poprawności wprowadzenia
zmian cen detalicznych do systemów oraz
poziomu ceny pylonowej na stacjach PKN ORLEN
S.A.

Sprzedaż Hurtowa

gotowość do szybkiego reagowania w zakresie
korekty planów sprzedaży przy zmianach w
łańcuchu dostaw i produkcji

nieefektywny proces negocjacji warunków i
zawieranie niekorzystnych kontraktów
handlowych

niewywiązanie się przez kontrahenta ze
swoich zobowiązań ﬁnansowych

Bieżąca weryﬁkacja realizacji planu sprzedaży i
produkcji przy udziale obszaru sprzedaży hurtowej
oraz biura zarządzania łańcuchem dostaw.

Negocjowanie warunków handlowych oraz
podpisywanie umów zgodnie z przyznanymi
pełnomocnictwami. Istnieje sformalizowany
proces zawierania i opiniowania umów. Bieżące
ewidencjonowanie negocjacji umów
długoterminowych.
Decyzje kredytowe podejmowane w oparciu o
model analizy ﬁnansowej. Regularne
monitorowanie należności przeterminowanych i
prowadzenie windykacji na podstawie Polityki oraz
Instrukcji windykacji zabezpieczeń transakcji
handlowych.

Finanse3

towarowe – związane ze zmianami marż
realizowanych na sprzedaży produktów,
poziomem dyferencjału Brent/Ural, cenami
ropy naftowej i produktów, cenami uprawnień
do emisji CO2, ryzykiem cen towarów na
transakcjach arbitrażu cash & carry

zmian kursów walutowych – związanych z
ekspozycją walutową wpływów i wydatków,
inwestycji oraz aktywów i pasywów
denominowanych w walutach obcych

Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym oraz
strategie zabezpieczające, które określają zasady
pomiaru poszczególnych ekspozycji, parametry i
horyzont czasowy zabezpieczania danego ryzyka
oraz stosowane instrumenty zabezpieczające.

zmian stóp procentowych – związane z
posiadanymi aktywami i pasywami, dla
których przychody oraz koszty odsetkowe
uzależnione są od zmiennych stóp
procentowych
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płynności – związane z nieprzewidzianym
niedoborem lub brakiem środków

Polityka zarządzania płynnością krótkoterminową,
określająca zasady raportowania i konsolidacji
płynności PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN.
Grupa prowadzi politykę dywersyﬁkacji źródeł

pieniężnych i dostępu do źródeł ﬁnansowania

ﬁnansowania oraz wykorzystuje zróżnicowane
narzędzia dla efektywnego zarządzania
płynnością.

utraty środków pieniężnych i lokat – ryzyko

Krótkoterminowa ocena wiarygodności

upadłości banków krajowych lub
zagranicznych, w których Grupa ORLEN
przetrzymuje lub lokuje środki pieniężne

kredytowe – związane z nieregulowaniem
przez kontrahentów należności za
dostarczone produkty i usługi

kredytowej (rating) banku. Polityka zarządzania
płynnością krótkoterminową oraz polityka
dywersyﬁkacji źródeł ﬁnansowania oraz narzędzia
dla efektywnego zarządzania płynnością.

Analiza wiarygodności i wypłacalności
kontrahentów.
Zarządzanie w oparciu o przyjęte procedury i
politykę w zakresie zarządzania kredytem
kupieckim i windykacją.

Prawo i Regulacje4

zmiany w obowiązujących przepisach lub
nowe regulacje wywierające istotny wpływ na
Grupę ORLEN oraz jej sytuację ﬁnansową i
wyniki działalności

Monitorowanie zmian prawnych w krajach, w
których Grupa ORLEN prowadzi działalność
operacyjną oraz aktywne uczestnictwo w
procesach legislacyjnych.

Zarządzanie korporacyjne

niewystarczające zabezpieczenia systemów
informatycznych

nieprawidłowo skonﬁgurowany model
planowania operacyjnego i optymalizacji
łańcucha dostaw sprzyjający nieoptymalnym
decyzjom biznesowym

Funkcjonująca procedura zarządzania dostępem
logicznym do systemów informatycznych
obejmująca m.in. autoryzację wniosków o nadanie
lub modyﬁkację uprawnień, ograniczony dostęp
do warstwy systemu operacyjnego i baz danych
oraz do warstwy sprzętowej systemu oraz złożony
poziom bezpieczeństwa haseł. Systematyczna
weryﬁkacja poziomu uprawnień.
Okresowa analiza i aktualizacja modeli do
planowania operacyjnego oraz bieżący monitoring
realizacji planu operacyjnego.
Standaryzacja formatów danych na potrzeby
planowania korporacyjnego oraz precyzyjne
harmonogramowanie prac.

1)Ryzyka

projektowe – wycena ryzyk projektowych ma charakter zmienny w zależności od etapu na którym aktualnie znajduje się projekt.

2)Ryzyka

procesowe/operacyjne – w tabeli prezentujemy zagregowane ryzyka. Częściowe ryzyka, będące ich składową, umiejscowione są w

różnych obszarach organizacyjnych Spółki, zatem wskazanie ich wartości oraz trendów obarczone byłoby zbyt dużym błędem wynikającym z
rozbieżności zakresów podmiotowo-przedmiotowych poszczególnych ryzyk składowych.
3)Szczegółowy opis

ryzyk ﬁnansowych wraz z określeniem sposobu ich pomiaru, zarządzania i zabezpieczenia został przedstawiony w pkt 13

Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2019 rok.
4 )Do najważniejszych legislacji regulujących działanie sektora naftowego należą:

Słownik

-

Biopaliwa – w Polsce realizację NCW na rok 2019 określała Ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o
biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku – celem
nowelizacji było ułatwienie realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) przez podmioty paliwowe i zmiana struktury jego
realizacji. W 2019 roku bazowa wysokość NCW wynosiła 8,0% a od 2020 roku 8,5%. Dodatkowo obowiązuje również Ustawa z dnia
27 maja 2011 roku o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (z późn.
zmianami) wg której podmioty, które udokumentują wykorzystanie przynajmniej 70% biokomponentów wyprodukowanych wg
wymagań określonych w ww. Ustawie, mają prawo do zredukowania wskaźnika NCW. W 2019 roku współczynnik redukcyjny
wynosił 0,82 a wskaźnik NCW kształtował się na poziomie 5,576% (według wartości energetycznej po uwzględnieniu wskaźnika
redukcji oraz 15% opłaty zastępczej). Dodatkowo wprowadzono Narodowy Cel redukcyjny (NCR) – obowiązek redukcji emisji GHG vs
2010 rok o 6% do końca 2020 roku. W dniu 19 lipca 2019 roku pojawiła się najnowsza nowelizacja ustawy biopaliwowej. W 2020 roku
NCW ustalono na poziomie 5,576 (poziom bazowy 8,5% x 0,82 mechanizm redukcyjny x 0,8 opłata zastępcza). Ponadto w nowej
Ustawie brak jest przepisów ograniczających możliwość realizacji NCW poprzez handel hurtowy biopaliwem B100. Poziomy
bazowego NCW na lata 2021-2024 ustalono odpowiednio na: 8,7%, 8,8%, 8,9%, 9,1%. Przedłużono funkcjonowanie mechanizmu
redukcji NCW na lata 2020-2022 (współczynnik redukcji 0,82) i mechanizmu opłaty zastępczej (od poziomu 80% realizacji NCW)
oraz zmieniono obligatoryjny cykl blendingu z kwartalnego na roczny Ponadto ustawa zawiera szereg przepisów niezwiązanych
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oraz zmieniono obligatoryjny cykl blendingu z kwartalnego na roczny. Ponadto, ustawa zawiera szereg przepisów niezwiązanych
bezpośrednio z realizacją NCW, tj. obowiązek oznakowywania dystrybutorów i pistoletów nalewczych w sposób określający rodzaj
wydawanego paliwa ciekłego, zmiany w sprawozdawczości biopaliwowej, zmiany przepisów dot. Funduszu Niskoemisyjnego
Transportu.
Realizacja NCW na innych rynkach:
– Czechy: cel realizowany poprzez komponowanie BIO w benzynach (poziom blendingu 4 ,1%) oraz do BIO w ON (poziom
blendingu 6%). Obligatoryjny blending jest rozliczany kwartalnie oraz redukcja GHG do końca 2020 roku o 6%. Trwają prace nad
wprowadzeniem paliwa E10. W ciągu 2020 roku, paliwo E10 może zostać wprowadzone na rynek. Benzyna E 98 będzie zawierać
wiekszą ilość ETBE niż benzyna E 95 a oba gatunki staną się paliwem E10.
– Litwa: obligatoryjny blending realizowany jest poprzez komponowanie BIO w benzynie E95 (poziom blendingu 5% do roku 2019)
oraz BIO w ON z wyłączeniem paliwa Arctic (poziom blendingu 7%). Na Litwie i Łotwie od stycznia 2020 roku benzyna E95 podlega
obligatoryjnemu blendingowi w wysokości 10%. Olej napędowy Artic A1 i A2 na Litwie jest wyłączony z obowiązku blendingu.
Zapasy obowiązkowe – producenci i handlowcy w zamian za stopniowe zmniejszenie obowiązku ﬁzycznego utrzymywania
zapasów mają obowiązek uiszczania tzw. opłaty zapasowej. Polska: realizacja harmonogramu ﬁzycznego utrzymywania zapasów –
od dnia 31.12.2017 roku na poziomie 53 dni, utrzymanie poziomu opłaty zapasowej na dotychczasowym poziomie (43 PLN/t
ekwiwalentu ropy naftowej i 99 PLN/t gazu płynnego LPG). Czechy: zapasy obowiązkowe utrzymywane są przez Państwową
Agencję na poziomie 90 dni importu netto ropy i ﬁnansowane są z budżetu państwa. Litwa: utrzymanie zapasów odpowiadających
90 dniom średniego dziennego importu netto lub 61 dniom średniej dziennej konsumpcji krajowej (w zależności od tego, która z
wielkości jest większa). Ilość odpowiadającą co najmniej 30 dniom średniej dziennej konsumpcji krajowej jest gromadzona i
utrzymywana przez Państwową Agencję jako zapasy celowe. Pozostała część jest utrzymywana przez przedsiębiorców.
Ulgi w koszcie energii elektrycznej – prowadzone jest postępowanie notyﬁkacji redukcji kosztów opłaty mocowej dla
energochłonnych odbiorców przemysłowych (ulga mocowa). Akceptacja Komisji Europejskiej dla tego rozwiązania pozwoli na
stosowanie mechanizmu alokowania kosztów opłaty mocowej na różne grupy odbiorców końcowych tak, aby możliwe było
redukowanie kosztu rynku mocy w Grupie ORLEN. Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
zakłada ulgi w opłacie kogeneracyjnej dla energochłonnych odbiorców przemysłowych. Ulga kogeneracyjna dotyczy
energochłonnych odbiorców przemysłowych, dla których wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej (GVA)
obliczana jest ilością energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez tego odbiorcę przemysłowego w danym okresie
rozliczeniowym z uwzględnieniem energii elektrycznej wyprodukowanej w własnej kogeneracji. Opłata jakościowa, jest stawką
taryfy Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) przenoszoną na odbiorców końcowych za pośrednictwem taryfy dystrybucyjnej.
Zabezpieczenie kontynuacji funkcjonowania ulgi w opłacie OZE i akcyzie dla energochłonnych odbiorców przemysłowych.
Systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej.
– Rynek mocy – zabezpieczenie interesów energetyki przemysłowej w rynku mocy.
– Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji eliminuje z systemu wsparcia przez przemysłowe
jednostki kogeneracyjne. Warunki ograniczające to wymóg wprowadzenia energii elektrycznej do sieci i jej sprzedaż oraz wymóg
wprowadzenia przynajmniej 70% ciepła wytworzonego do publicznej sieci ciepłowniczej. Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie
wymogu w zakresie jednostkowego wskaźnika emisji CO2 na poziomie mniejszym lub równym 450 kg/MWh wytwarzanej energii
elektrycznej, który będzie wyłączał z systemu wsparcia wszystkie jednostki wytwórcze poza gazowymi. Zakładane jest odejście od
certyﬁkatowego systemu wsparcia na rzecz premii gwarantowanej dla istniejących jednostek wytwórczych i akcyjnego systemu
dla nowych jednostek.
– Morska Energetyka Wiatrowa – projekt Polityki Energetycznej Państwa wskazuje potencjał rozwoju Morskiej Farmy Wiatrowej o
mocy 10 GW do 2040 roku. Zakładane jest wsparcie rozwoju MFW w drodze dedykowanego aktu prawnego regulującego cały
proces inwestycyjny od fazy przedinwestycyjnej do decommissioning’u oraz system wsparcia gwarantujący ekonomikę projektu w
cyklu jego życia. Istotną częścią dedykowanego aktu prawnego będzie plan udziału materiałów i usług lokalnych w procesie
inwestycyjnym. Obecny system wsparcia OZE, tj. ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, nie stanowi
adekwatnego instrumentu do wspierania projektów Małych Elektrowni Wodnych (MEW) , co wynika przede wszystkim ze
strukturalnych ograniczeń związanych z organizacją konkurencyjnych aukcji oraz sytuacji polskiego sektora OZE (w tym projektów
MEW).
Emisje CO2 – w następstwie rewizji Dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 o
systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych trwają prace nad aktami implementującymi EU ETS na 4 okres trwania
systemu. W kwietniu 2018 roku weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 wprowadzająca zmiany
w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 – EU ETS 2021-2030. Zmieniona dyrektywa ETS ma na celu redukcję emisji gazów
cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 roku w stosunku do poziomu z 1990 roku i do wypełnienia zobowiązań wynikających z
Porozumienia Paryskiego. Dodatkowo na mocy Decyzji Delegowanej Komisji (UE) 2019/708 z dnia 15 lutego 2019 roku w zakresie
wskazania sektorów i podsektorów uznanych za narażone na ryzyko ucieczki emisji w okresie 2021–2030, spółki Grupy ORLEN
zostały zakwaliﬁkowane na listę carbon leakage, co uprawnia je do otrzymania bezpłatnych przydziałów uprawnień do emisji do
wysokości benchmarków w całym okresie 2021-2030. Od czasu ﬁnalizacji prac nad reformą UE ETS, cena uprawnień do emisji
zaczęła gwałtownie rosnąć osiągając w 2019 roku średnią cenę około 25 EUR/EUA co przekłada się na wzrost ceny energii
elektrycznej.
Regulacje dotyczące rynku paliw ciekłych oraz ograniczenia tzw. „szarej strefy”:
– Ustawa z dnia 7 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw (tzw.
pakiet paliwowy) zawiera katalog warunków wymaganych do spełnienia przez podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji
energetycznych, a także reguluje kwestia nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów (paliw) – tzw. szybki VAT. Ma ona na celu
uporządkowania rynku paliw ciekłych w Polsce, zapewnienie legalnej produkcji i przywozu paliw.
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– Ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (tzw. pakiet energetyczny)
– wprowadzająca szereg zmian regulujących rynek paliw płynnych w Polsce, m.in. nowe przepisy koncesyjne, rejestr infrastruktury
paliw ciekłych, rozszerzone obowiązki sprawozdawcze w zakresie przywozu i produkcji paliw, kompetencje kontrolne, itp.
– Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zmiany tzw.
pakietu paliwowego) wprowadza min. zmiany w zakresie deﬁnicji paliwa ciekłego, a także tryby zmian koncesji energetycznych
oraz rozszerzenie katalogu towarów (paliw), których nabycie wewnątrzwspólnotowe do Polski będzie podlegało szybkiemu VAT.
Monitorowanie drogowego i kolejowego przewozu towarów – Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania
drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Celem jest dalsze ograniczanie tzw. szarej strefy w
handlu paliwami. Ustawa uzupełnia wcześniejsze rozwiązania wprowadzone tzw. pakietem paliwowym i pakietem energetycznym.
Ustawa zakłada obowiązek rejestracji drogowego i kolejowego przewozu towarów uznanych za wrażliwe oraz stworzenie systemu
kontroli. Jednocześnie od dnia 1 września 2019 roku oraz od dnia 1 grudnia 2019 roku weszły w życie odpowiednio przepisy dot.
pakietu opałowego oraz monitorowania przewozu LPGz uwzględnieniem okresów przejściowych w zakresie dostosowania
podmiotów do nowych regulacji. Zmiany oprócz obowiązków monitorowania przewozu paliw opałowych i LPG, dotyczą również
samych transakcji oraz przepisów ustawy o podatku akcyzowym w zakresie obrotu paliwami opałowymi.
Opłata emisyjna – opłacie emisyjnej podlega wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych. Obowiązek zapłaty opłaty
emisyjnej powstaje z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym. Podstawą obliczenia wysokości opłaty
emisyjnej jest ilość paliw silnikowych od jakich podmioty są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy. Stawka opłaty emisyjnej
zarówno dla benzyn silnikowych, jak i olejów napędowych wynosi 80 PLN za 1000 litrów. Obowiązek składania informacji o opłacie
emisyjnej oraz dokonania jej wpłaty następuje do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek
zapłaty lub w przypadku importera w terminie określonym dla należności celnych. Przepisy dotyczące opłaty emisyjnej weszły w
życie od 1 stycznia 2019 roku i będą obowiązywały w kolejnych latach.
Podatek od sprzedaży detalicznej – opodatkowaniu podlega wyłącznie sprzedaż detaliczna na rzecz konsumentów, przy czym za
konsumenta uznaje się osobę ﬁzyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz osobę ﬁzyczną prowadzącą działalność
gospodarczą nabywającą towary bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także rolnika ryczałtowego w
rozumieniu ustawy VAT. Za sprzedawcę detalicznego ustawa rozumie osobę ﬁzyczną (zarejestrowaną w CEiDG), osobę prawną
(przede wszystkim spółki kapitałowe prawa handlowego) oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w tym
spółki cywilne, które dokonują sprzedaży detalicznej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W deﬁnicji sprzedaży
detalicznej przez towar rozumie się rzeczy ruchome lub ich części a wyłącza się świadczenie usług. Obowiązek podatkowy
powstaje z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 mln PLN netto i dotyczy przychodu powyżej tej
kwoty osiągniętego od tego momentu. Stawki podatku wynoszą miesięcznie: 0,8% od podstawy opodatkowania do kwoty 170 mln
PLN netto; 1,4% od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln PLN netto. W listopadzie 2019 roku Rada Ministrów
przedłużyła zawieszenie ustawy z 31 grudnia 2019 roku do 1 lipca 2020 roku do momentu zakończenia postępowania i
rozstrzygnięcia odwołania Komisji Europejskiej w TSUE.
Rynek gazu ziemn ego – Ustawa z dnia 30 listopada 2016 roku o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw wprowadzająca harmonogram uwolnienia cen gazu w Polsce od października 2017 roku oraz konieczność utrzymywania
zapasów obowiązkowych gazu ziemnego przez importerów. Ustawa zniosła obowiązek zatwierdzania taryf gazowych dla
przedsiębiorstw przez Prezesa URE od 1 października 2017 roku oraz nałożyła obowiązek dodatkowej rezerwacji mocy na
interkonektorach gazowych (bez możliwości wykorzystywania tych mocy na cele handlowe) na potrzeby utrzymywania zapasów
poza granicami kraju, co zwiększa koszty realizacji tego obowiązku.
Zakaz handlu w niedziele – Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne
dni obowiązuje od 1 marca 2018 roku i ustala zasady handlu w placówkach handlowych. W 2019 roku handel był dozwolony w
każdą ostatnią niedzielę w miesiącu oraz trzy niedziele przed świętami (15 niedziel handlowych i 37 z zakazem handlu). Od 1
stycznia 2020 roku handel będzie możliwy tylko w trzy niedziele przed świętami i dodatkowo w cztery niedziele w roku (7 niedziel
handlowych i 45 z zakazem handlu). Ustawa przewiduje, że z zakazu są wyłączone stacje benzynowe.
Opodatkowanie działalności wydobywczej w Polsce – podatek od wydobycia niektórych kopalin – płatny od grudnia 2019 roku,
kalkulowany na poziomie odwiertu, stawka od 1,5%-6% przychodów w zależności od rodzaju złoża i węglowodorów. Opłata
eksploatacyjna w zależności od wolumenu i jakości – dla gazu ziemnego 5,34-24 ,73 PLN/1000 Nm3 gazu i ropy naftowej 38,0-51,5
PLN/t. Użytkowanie górnicze – część stała (ustalana dla poszczególnych przypadków) i zmienna w wysokości 50% opłaty
eksploatacyjnej za poprzedni rok. Specjalny podatek węglowodorowy – płatny od 2020 roku, stawka 0-25% przepływów
pieniężnych netto zależna od wartości współczynnika skumulowanych przychodów do skumulowanych wydatków, podatek od
nieruchomości do 2% wartości początkowej środków trwałych, podatek dochodowy (CIT) – 19%.
Opodatkowanie działalności wydobywczej w Kana dzie: opłaty licencyjne (tzw. royalties) – dotyczą odwiertów wykonanych po 1
stycznia 2017 roku. Stopa podatku od 5 do 40%, w zależności od rodzaju węglowodorów, poziomu cen rynkowych i wielkości
wydobycia z odwiertu. Zwolnienie z tytułu poniesionych kosztów wiercenia i wykończenia – forma ulgi w postaci obniżenia
zobowiązań podatkowych dla wszystkich nowych odwiertów. Nowe odwierty są obłożone maksymalnie 5% stopą podatku do
momentu, kiedy wpływy z wydobycia pokryją obliczone koszty wiercenia i wykończenia, podatek dochodowy (CIT) – 25%.
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Ryzyka pozaﬁnansowe
Ryzyka w zakresie zagadnień społecznych, pracowniczych, poszanowania praw człowieka, środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy,
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu mogą występować w 3 głównych kategoriach ryzyk (strategiczne, projektowe, procesowe/operacyjne)
w Grupie ORLEN.

Opis ryzyk, sposobów ich mitygacji oraz tendencji rozwoju ryzyk dla powyższych zagadnień przedstawia poniższe zestawienie.

RYZYKA /
PROCESY

OPIS
RYZYKA

SPOSOBY MITYGACJI
RYZYKA

TENDENCJA
ROZW OJU RYZYKA

SPOŁECZNE
Wdrożenie i realizacja strategii CSR, w której
określone są sposoby komunikacji działań z
zakresu społecznej odpowiedzialności.
Wdrożenie i nadzór nad Ramowym
Systemem Zarządzania Responsible Care,
powołanie Pełnomocnika Ramowego
Systemu Zarządzania Responsible Care .

Brak publicznej wiedzy o zaangażowaniu
A. Odpowiedzialność
społeczna korporacji

Grupy ORLEN w działania związane z
realizacją polityki odpowiedzialności
społecznej

Wykorzystywanie marki w skojarzeniu z
Nadzorowanie procesu ustalania metodologii
przeprowadzania akcji promocyjnych,

niekorzystnymi, kontrowersyjnymi
B. Zarządzanie reputacją,
marką i marketingiem

działaniami

zatwierdzanie przez upoważnione obszary
kluczowych działań.

Działania mające negatywny wpływ na
wizerunek PKN ORLEN S.A.

Ograniczenie kontroli nad procesami Grupy
C. Outsourcing i ryzyko
podwykonawców

ORLEN wynikające z działań
podwykonawców lub zawierania umów
outsourcingowych

Prawidłowa dokumentacja, protokoły
wykonania oraz zestawienia kontrolne w
systemach informatycznych, zapewnienie
kompletności i jakości dokumentacji.
Systematyczne dokonywanie ocen
dostawców usług.

Tło pod nazwą: istotność ryzyka dla organizacji; krytyczna, wysoka, średnia, niska, bardzo niska
Tło pod strzałkami: poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli; krytyczny, wysoki, średni, niski, bardzo niski

Tendencja rozwoju ryzyka rok do roku:

ryzyko maleje

ryzyko rośnie

ryzyko stabilne

Efekty zastosowania mechanizmów kontroli w procesie zarządzania ryzykami – pozycjonowanie ryzyk na mapie ryzyka
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A, B, C – ryzyka społeczne – istotność ryzyka
A’, B’, C’ – ryzyka społeczne – poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli
RYZYKA /
PROCESY

OPIS
RYZYKA

SPOSOBY MITYGACJI
RYZYKA

TENDENCJA ROZW OJU
RYZYKA

PRACOW NICZE

Odejścia kluczowego personelu
A. Dostępność

Utrzymujący się niedobór

pracowników i
podwykonawców

pracowników z odpowiednim
doświadczeniem i wiedzą techniczną

Ograniczenia w rekrutacji /rotacji
pracowników, brak przejrzystości

B. Alokacja i rozwój
zasobów ludzkich

procesu zatrudnienia /odejść
pracowników

Niewłaściwa kalkulacja kwot z tytułu

C. Ubezpieczenia
społeczne i inne
świadczenia

ubezpieczeń społecznych i innych
świadczeń pracowniczych

Brak identyﬁkacji istotnych ryzyk na
poszczególnych stanowiskach pracy

D. W ypadki przy pracy i
inne zagrożenia

Uszczerbek na zdrowiu /śmierć na
terenie zakładu produkcyjnego

E. Działania pracowników i
podwykonawców

Działania pracowników i
podwykonawców prowadzące do
naruszenia prawa w zakresie BHP

Monitorowanie i kontrolowanie potrzeb
szkoleniowych niezbędnych na danym
stanowisku, nadzór nad procesem rekrutacji
gwarantującym zatrudnienie kandydatów z
odpowiednimi kwaliﬁkacjami. Wspieranie
szkolnictwa branżowego w celu
praktycznego kształcenia.

Dobór kluczowych kompetencji na dane
stanowisko na etapie rekrutacji, nadzór nad
procesem wypowiadania i rozwiązywania
umów, kontrolowanie procesu zmiany
zatrudnienia wewnątrz Spółki.

Nadzór nad procesem kalkulacji i
weryﬁkacji wynagrodzeń, ubezpieczeń
społecznych oraz innych świadczeń
pracowniczych.

Wprowadzenie systemu zgłaszania
zagrożeń BHP z uwzględnieniem zakresów
odpowiedzialności, nadzór nad procesem
identyﬁkowania zagrożeń podczas oceny
ryzyka zawodowego, wprowadzenie
postępowań w przypadku wypadku przy
pracy.
Weryﬁkowanie i opiniowanie umów z
podwykonawcami pod kątem posiadanych
certyﬁkatów bezpieczeństwa i klauzul
bezpieczeństwa, wdrożenie
Kompleksowego Systemu Prewencji.

Tło pod nazwą: istotność ryzyka dla organizacji; krytyczna, wysoka, średnia, niska, bardzo niska
Tło pod strzałkami: poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli; krytyczny, wysoki, średni, niski, bardzo niski

Tendencja rozwoju ryzyka rok do roku:

ryzyko maleje

ryzyko rośnie

ryzyko stabilne

Efekty zastosowania mechanizmów kontroli w procesie zarządzania ryzykami – pozycjonowanie ryzyk na mapie ryzyka
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A, B, C, D, E – ryzyka pracownicze – istotność ryzyka
A’, B’, C, D’, E’ – ryzyka pracownicze – poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli

RYZYKA /
PROCESY

OPIS
RYZYKA

TENDENCJA
ROZW OJU
RYZYKA

SPOSOBY MITYGACJI
RYZYKA

POSZANOW ANIE PRAW CZŁOW IEKA

Standardy etyczne nieodpowiednie w
danym otoczeniu biznesowym
A. Naruszenie standardów
etyki

Brak wsparcia dla pracowników przy
rozwiązywaniu konﬂiktu interesów
Nieskuteczny system wewnętrznego
informowania o nieetycznych lub

Monitorowanie i kontrolowanie
przestrzegania systemu wartości zawartych
w dokumencie „Wartości i zasady
postępowania PKN ORLEN”, powołanie
Rzecznika do Spraw Etyki, wprowadzenie
Anonimowego Systemu Zgłaszania
Nieprawidłowości.

nielegalnych praktykach

Naruszenia przepisów prawa pracy
B. Prawo pracy

Postępowanie sądowe wszczęte przez
pracowników /byłych pracowników
skutkujące karami

Obligatoryjna znajomość obowiązujących
przepisów i wewnętrznych aktów
regulujących stosunek pracy, tj. Regulamin
pracy, „Wartości i Zasady postępowania” i
inne. Funkcjonowanie Porozumienia w
sprawie zasad współpracy partnerów
społecznych w procesach restrukturyzacji.

Tło pod nazwą: istotność ryzyka dla organizacji; krytyczna, wysoka, średnia, niska, bardzo niska
Tło pod strzałkami: poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli; krytyczny, wysoki, średni, niski, bardzo niski

Tendencja rozwoju ryzyka rok do roku:

ryzyko maleje

ryzyko rośnie

ryzyko stabilne

Efekty zastosowania mechanizmów kontroli w procesie zarządzania ryzykami – pozycjonowanie ryzyk na mapie ryzyka

A, B – ryzyka poszanowania praw człowieka – istotność ryzyka
A’, B’ – ryzyka poszanowania praw człowieka – poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli
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RYZYKA /
PROCESY

OPIS
RYZYKA

SPOSOBY MITYGACJI
RYZYKA

TENDENCJA ROZW OJU
RYZYKA

ŚRODOW ISKOW E

Dostosowanie do wymogów
gospodarki niskoemisyjnej
Ograniczenia rozwojowe wynikające z
A. Zmiany klimatu

zasad zrównoważonego rozwoju i
gospodarki obiegu zamkniętego
Zakłócenia w dostawie wody do
instalacji produkcyjnych

Rosnące oczekiwania rynku /
społeczeństwa w zakresie inwestycji w
B. Nowe trendy

ochronie środowiska
Krótkie terminy dostosowania się do
nowych wymagań środowiskowych

Wprowadzanie do obrotu biokomponentów
lub biopaliw ciekłych. Zmniejszenie
energochłonności procesów.
Wykorzystywanie energii ze źródeł
odnawialnych i niskoemisyjnych.
Monitorowanie dostępności do wody.
Zamknięte obiegi wody i wtórne
wykorzystanie ścieków.

Cykliczna weryﬁkacja zgodności aktów
wewnętrznych z wymaganiami prawa oraz
bieżący ich monitoring zmieniającego się
otoczenia (regulacje, decyzje organów
administracji publicznej itp.).

Nowe ostrzejsze wymagania,
standardy, zabezpieczenia ﬁnansowe i
techniczne
Brak identyﬁkacji istotnych aspektów
C. Regulacje związane z
ochroną środowiska

środowiskowych w działalności
Brak wyników pomiarów i danych do
sporządzenia wymaganej
sprawozdawczości i\lub brak
przekazania jej do organów

Aktywne uczestnictwo w opiniowaniu
nowych aktów prawnych europejskich i
krajowych poprzez organizacje branżowe,
komisje robocze, itp. Nadzór nad
aktualnością decyzji organów administracji
publicznej, monitorowanie procesu
naliczania opłat za korzystanie ze
środowiska, precyzyjne delegowanie
obowiązków i odpowiedzialności za aspekty
środowiskowe.

administracji publicznej

Zanieczyszczenie środowiska na
D. Zanieczyszczenie
środowiska gruntowo-

skutek wypadku /awarii

wodnego

Wysokie koszty rekultywacji /
remediacji

Monitorowanie stanu technicznego
instalacji produkcyjnych i ich okresowe
remonty, sporządzanie raportów zgodnie z
obowiązującymi procedurami, tworzenie
rezerw rekultywacyjnych.

Niespełnienie wymagań, wytycznych
prowadzenia monitoringu w zakresie
emisji CO2 i innych gazów
cieplarnianych

E. Zarządzanie
uprawnieniami do emisji

Nieuzyskanie decyzji zezwalającej na

CO2 i innych gazów

emisję CO2 i innych gazów
cieplarnianych

Aktualizacja aktów wewnętrznych zgodnie z
wymogami prawa, nadzór nad aktualnością
decyzji organów administracji publicznej,
monitorowanie środowiska i sporządzanie
raportów zgodnie z obowiązującymi
procedurami. Monitoring ciągły i
bilansowanie emisji CO2.

Limity i wzrost cen uprawnień do
emisji CO2

F. W pływ na środowisko w
zakresie ochrony
środowiska

Przebieg procesu produkcyjnego
niezgodny z normami
Brak pojemności środowiskowej

Nadzór nad stanem technicznym obiektów i
urządzeń. Monitorowanie procesów
produkcyjnych. Inwestycje
prośrodowiskowe. Włączanie się w
programy ochrony powietrza w miastach.
Ochrona akustyczna.
Delegowanie odpowiedzialności w

Wytwarzanie odpadów niezgodnie z
określonymi w decyzjach warunkami
G. Zarządzanie
gospodarką ściekową i
odpadami

(rodzaj /ilość)
Gospodarka obiegu zamkniętego
Odprowadzanie ścieków niezgodnie z
obowiązującymi pozwoleniami

procesach zagospodarowania odpadów
zgodnie z obowiązującą procedurą,
monitorowania ilości i rodzajów odpadów w
celu uzyskania niezbędnych zmian w
decyzjach organów administracji publicznej.
Intensyﬁkacja zagospodarowania odpadów
w procesach odzysku i recyklingu (GOZ).
Monitorowanie i korygowanie parametrów
odprowadzanych ścieków
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Tło pod nazwą: istotność ryzyka dla organizacji; krytyczna, wysoka, średnia, niska, bardzo niska
Tło pod strzałkami: poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli; krytyczny, wysoki, średni, niski, bardzo niski

Tendencja rozwoju ryzyka rok do roku:

ryzyko maleje

ryzyko rośnie

ryzyko stabilne

Efekty zastosowania mechanizmów kontroli w procesie zarządzania ryzykami – pozycjonowanie ryzyk na mapie ryzyka

A, B, C, D, E, F, G – ryzyka środowiskowe – istotność ryzyka
A’, B’, C, D’, E’, F’, G’ – ryzyka środowiskowe – poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli
RYZYKA /
PROCESY

OPIS
RYZYKA

SPOSOBY MITYGACJI
RYZYKA

TENDENCJA ROZW OJU
RYZYKA

BEZPIECZEŃSTW O I HIGIENA PRACY

Brak identyﬁkacji istotnych ryzyk na
A. W ypadki przy pracy i
inne zagrożenia

poszczególnych stanowiskach pracy
Uszczerbek na zdrowiu /śmierć na
terenie zakładu produkcyjnego

B. Ochrona /
bezpieczeństwo
przeciwpożarowe

C. Zarządzanie
chemikaliami

Pożar
Uszczerbek na zdrowiu/śmierć w
wyniku pożaru

Wypadki /awarie podczas transportu /
przeładunku substancji chemicznych

Wprowadzenie systemu zgłaszania
zagrożeń BHP z uwzględnieniem zakresów
odpowiedzialności, nadzór nad procesem
identyﬁkowania zagrożeń podczas oceny
ryzyka zawodowego, wprowadzenie
postępowań w przypadku wypadku przy
pracy. Wprowadzenie systemu zgłaszania
zdarzeń potencjalnie wypadkowych i trybu
postępowania z tymi zgłoszeniami.
Wprowadzenie instrukcji BHP i
bezpieczeństwa pożarowego,
przeprowadzanie kontroli w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, powołanie
Komisji Bezpieczeństwa Procesowego.

Realizowanie zapisów KSP z
uwzględnieniem delegowania
odpowiedzialności, wprowadzenie Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem
Procesowym w PKN ORLEN.
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RYZYKA /
PROCESY

OPIS
RYZYKA

SPOSOBY MITYGACJI
RYZYKA

TENDENCJA ROZW OJU
RYZYKA

Weryﬁkowanie i opiniowanie umów z

D. Działania pracowników i
podwykonawców

Działania pracowników i
podwykonawców prowadzące do
naruszenia prawa w zakresie BHP

podwykonawcami pod kątem posiadanych
certyﬁkatów bezpieczeństwa i klauzul
bezpieczeństwa, wdrożenie
Kompleksowego Systemu Prewencji.
Funkcjonowanie rozbudowanego systemu
szkoleń, w tym uruchomienie Centrum
Szkoleniowego w PKN ORLEN. Realizacja
programów informacyjnych, edukacyjnych i
motywacyjnych.

Tło pod nazwą: istotność ryzyka dla organizacji; krytyczna, wysoka, średnia, niska, bardzo niska
Tło pod strzałkami: poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli; krytyczny, wysoki, średni, niski, bardzo niski

Tendencja rozwoju ryzyka rok do roku:

ryzyko maleje

ryzyko rośnie

ryzyko stabilne

Efekty zastosowania mechanizmów kontroli w procesie zarządzania ryzykami – pozycjonowanie ryzyk na mapie ryzyka

A, B, C, D – ryzyka bhp – istotność ryzyka
A’, B’, C, D’ – ryzyka bhp – poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli
RYZYKA /
PROCESY

OPIS
RYZYKA

SPOSOBY MITYGACJI
RYZYKA

TENDENCJA ROZW OJU
RYZYKA

PRZECIW DZIAŁANIE KORUPCJI I ŁAPOW NICTW U

Przyjmowanie korzyści majątkowych
od potencjalnych dostawców
Konﬂikt interesów przy zawieraniu
A. Defraudacja i inne
nadużycia

transakcji
Ujawnianie informacji poufnych
Fałszowanie informacji zarządczych
lub innych dokumentów

Ograniczony dostęp do ofert oraz informacji
w nich zawartych, monitorowanie
potwierdzania bezstronności wobec
potencjalnych dostawców, nadzór nad
ścieżką akceptacyjną wyboru dostawcy.
Dostęp do Informacji stanowiących
Tajemnicę Spółki i wszelkich poufnych
danych jest regulowany wewnętrznymi
aktami organizacyjnymi i ograniczony tylko
do uprawnionych osób. Podlega on również
bieżącemu monitoringowi.
Wprowadzono procedury weryﬁkacji
dokumentacji i informacji zarządczych
przez różne komórki merytoryczne spółki.
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RYZYKA /
PROCESY

OPIS
RYZYKA

Udział w zawieraniu nielegalnych
transakcji bądź zatajenie informacji o
B. Działania pracowników
prowadzące do naruszenia
prawa

nielegalnych transakcjach przez
pracowników

pełnomocnictwami, nadzór nad umowami z
dostawcami i poziomem zabezpieczeń
interesów Grupy ORLEN przez

których przepisy prawa nie pozwalają
na kontynuowanie procesu

systemie.

Kradzież paliw przez pracowników /

Cykliczne przeprowadzanie kontroli stacji
paliw i terminali, weryﬁkacja i
monitorowanie raportów dotyczących
spełnienia wymogów przez stacje paliw.
Automatyczny proces blokowania i

Wydanie produktów i/lub
nieuprawnionym osobom, do
nieautoryzowanych pojazdów

TENDENCJA ROZW OJU
RYZYKA

Weryﬁkowanie poprawności zaciągniętych
zobowiązań z posiadanymi

upoważnionych pracowników.
Opiniowanie i akceptowanie umów przez
obszary biznesowe w dedykowanym

Zawarcie umów w sytuacjach, w

klientów
C. Nadużycia klientów,
pracowników

SPOSOBY MITYGACJI
RYZYKA

odblokowywania zleceń sprzedaży dla
klientów z opóźnionymi spłatami oraz
przekroczonym limitem kredytowym w
oparciu o obowiązującą Instrukcję w PKN
ORLEN.

Tło pod nazwą: istotność ryzyka dla organizacji; krytyczna, wysoka, średnia, niska, bardzo niska
Tło pod strzałkami: poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli; krytyczny, wysoki, średni, niski, bardzo niski

Tendencja rozwoju ryzyka rok do roku:

ryzyko maleje

ryzyko rośnie

ryzyko stabilne

Efekty zastosowania mechanizmów kontroli w procesie zarządzania ryzykami – pozycjonowanie ryzyk na mapie ryzyka

A, B, C – ryzyka przeciwdziałania korupcji i łapownictwu – istotność ryzyka
A’, B’, C’ – ryzyka przeciwdziałania korupcji i łapownictwu – poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli
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RYZYKA /
PROCESY

OPIS
RYZYKA

SPOSOBY MITYGACJI
RYZYKA

TENDENCJA ROZW OJU
RYZYKA

STRATEGICZNE

Niejednolite, nierealne założenia i cele
strategiczne.
A. Założenia
Zmiana założeń/celów strategicznych
w trakcie procesu.

Niewłaściwy podział kompetencji
pomiędzy komórkami
B. Podział kompetencji

organizacyjnymi.
Brak ośrodka decyzyjnego.

Cykliczna weryﬁkacja aktualności
kluczowych celów strategicznych oraz
bieżący ich monitoring na tle zmieniającego
się otoczenia (regulacje, rynek, kluczowi
dostawcy, itp.).

Wysoka specjalizacja pracowników,
odpowiednie delegowanie obowiązków i
odpowiedzialności poprzez opracowanie
precyzyjnych zakresów zadań.

Wprowadzenie niekorzystnych
uregulowań prawnych.
C. Nowe regulacje

Brak efektywnych działań
administracji publicznej związanych z

Udział w konsultacjach publicznych do
projektów legislacyjnych ograniczający
ryzyko niekorzystnych przepisów.

egzekwowaniem prawa.

Niewystarczający poziom wiedzy o
bezpieczeństwie pracy wśród ﬁrm
zewnętrznych.
D. W ypadki przy pracy i
inne zagrożenia

Zagrożenia bezpieczeństwa pracy i
bezpieczeństwa pożarowego związane
z obecnością pracowników ﬁrm
zewnętrznych na terenie Grupy

Nadzór i zarządzanie pracą ﬁrm
zewnętrznych poprzez wdrożenie narzędzi
monitorujących stan bezpieczeństwa prac.
Wdrożenie jednolitych wymagań dla
wykonawców i podwykonawców zgodnie z
wytycznymi „Standardu Bezpieczeństwa
Grupy ORLEN nr 9″.

ORLEN.

Tło pod nazwą: istotność ryzyka dla organizacji; krytyczna, wysoka, średnia, niska, bardzo niska
Tło pod strzałkami: poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli; krytyczny, wysoki, średni, niski, bardzo niski

Tendencja rozwoju ryzyka rok do roku:

ryzyko maleje

ryzyko rośnie

ryzyko stabilne
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Efekty zastosowania mechanizmów kontroli w procesie zarządzania ryzykami – pozycjonowanie ryzyk na mapie ryzyka

A, B, C, D – ryzyka strategiczne – istotność ryzyka
A’, B’, C’, D’ – ryzyka strategiczne – poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli
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SZANSE

Wskaźniki GRI na tej stronie:

102-15, 103-1, 103-2

Kapitały:

W izja rozwoju PKN ORLEN wpisuje się w globalne trendy w zakresie presji regulacyjnej na politykę
ograniczania zmian klimatycznych, rozwoju paliw alternatywnych, rosnących oczekiwań oraz świadomości
zakupowej klientów.
GRI:

102-15, 103-1, 103-2

Równie istotne dla naszej działalności są regulacje i oczekiwania klientów na zastosowanie bio w produktach raﬁneryjnych i petrochemicznych
oraz cyfryzacja produkcji, pozwalające na optymalizację pracy zakładów.

Identyﬁkujemy trendy, które istotnie zmienią branżę paliwową w perspektywie 2030+.
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W ostatnich latach można zaobserwować, że zmiany na świecie przyspieszają. Mają też coraz większy, aczkolwiek trudny do przewidzenia
wpływ na otaczającą rzeczywistość. W odpowiedzi na zachodzące zmiany Grupa ORLEN konsekwentnie dostosowuje swój model biznesowy
we wszystkich segmentach działalności, koncentrując się na:

Grupa ORLEN posiada bardzo dobrą sytuację do dalszego rozwoju w segmencie Downstream: zintegrowane aktywa produkcyjne w trzech
krajach w Europie Centralnej, przerób ponad 30 mln ton różnych gatunków ropy naftowej rocznie oraz portfolio ponad 50 produktów
raﬁneryjnych i petrochemicznych.

Kluczowe działania w horyzoncie Strategii 2019-2022 w segmencie Downstream obejmują dbałość o bezpieczeństwo surowcowe, dalszą
poprawę doskonałości operacyjnej i umocnienie pozycji rynkowej.

W ramach bezpieczeństwa surowcowego Grupa ORLEN dąży do dalszej dywersyﬁkacji dostaw ropy, zabezpieczenia dostaw gazu ziemnego
oraz budowy przewagi konkurencyjnej w oparciu o energetykę niskoemisyjną. Raﬁnerie Grupy ORLEN zlokalizowane w Polsce, Czechach i na
Litwie w dalszym ciągu dążą do poprawy efektywności, wykorzystania synergii poprzez głębszą integrację oraz zwiększenia elastyczności
w odpowiedzi na wyzwania rynkowe i regulacyjne. Utrzymanie pozycji lidera na rynkach macierzystych (m.in. dzięki poszerzaniu oferty
produktowej), wdrożenie programu operacyjnego dla biopaliw (budowa instalacji produkcyjnych, dostosowania operacyjne oraz rozwój prac
B+R) i inwestycje w wydłużanie łańcucha wartości produkcji petrochemicznej to ﬁlary wzmocnienia pozycji rynkowej Grupy ORLEN.

Rozwój sieci sprzedaży i wzmacnianie relacji z klientami w segmencie
Detal
Segment Detal to ponad 2800 stacji, czyli największa sieć detaliczna w Europie Środkowej. Na stacjach należących do Grupy ORLEN jest
realizowanych ok. 1,6 mln transakcji dziennie. Tylko w Polsce sprzedaje się 7,7 mld litrów paliwa rocznie, przy czym znaczną część wolumenu
sprzedaży paliw kupują klienci aktywnie uczestniczący w programie Vitay oraz klienci ﬂotowi.

Filarami wzrostu w segmencie Detal są: nowoczesna sieć sprzedaży paliw, unikalne doświadczenia zakupowe oraz dalsza poprawa
doskonałości operacyjnej.

PKN ORLEN rozwija sieć stacji własnych i franczyzowych. Planuje rozwój sprzedaży sklepowej i gastronomicznej, dalsze podnoszenie standardu
technicznego stacji oraz przygotowuje się do sprzedaży paliw alternatywnych. W Polsce Koncern realizuje projekt, który ma umożliwić
kierowcom pojazdów elektrycznych przejazd całego kraju głównymi szlakami komunikacyjnymi. Do końca 2019 roku PKN ORLEN uruchomił 39
stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Łącznie wytypowano 150 lokalizacji przy trasach tranzytowych i w miastach, przy których do końca
2021 roku powstaną stacje ładowania.

Poprzez realizację szeregu inicjatyw segment Detal jest przekształcany w dostawcę unikalnych doświadczeń zakupowych. Wdrażamy nowe
produkty, usługi oraz rozwijamy kanały obsługi klientów przy wykorzystaniu przewag konkurencyjnych i doświadczenia biznesowego (duża i
gęsta sieć stacji oraz pokaźna baza klientów). W nadchodzących latach planujemy dalsze rozwijanie zmodernizowanych kącików
gastronomicznych Stop Cafe 2.0. Na koniec 2019 roku funkcjonowało już 558 tego typu punktów w Polsce, a koncept ten zyskał aprobatę
klientów. Spersonalizowana i elastyczna oferta (przygotowana w oparciu o „big data”) oraz rozwój programu lojalnościowego w kierunku
ecommerce pozwolą na zwiększenie satysfakcji klientów. Celem PKN ORLEN jest też utrzymywanie pozycji lidera na rynkach macierzystych
oraz poprawa doskonałości operacyjnej poprzez optymalne zarządzanie asortymentem i ofertą gastronomiczną oraz usługami, poprawę
efektywności kosztowej oraz doskonalenie procesów obsługi klientów i zarządzania stacjami.

Strategia ostrożnej kontynuacji w segmencie Poszukiwań i W ydobycia
(Upstream)
Rozwój segmentu Wydobycia pozwolił na zbudowanie portfela aktywów charakteryzującego się dalszą możliwością rozwoju. W poprzednich
latach przeprowadzono szereg działań mających na celu zwiększenie potencjału wydobywczego w Polsce (nabycie dwóch koncesji od
Deutsche Erdoel AG, przystąpienie do umów o wspólnych operacjach z PGNiG, pozyskanie nowych koncesji od Ministerstwa Środowiska oraz
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nabycie spółki FX Energy) oraz Kanadzie (nabycie pierwszej kanadyjskiej ﬁrmy naftowej TriOil Resources oraz dwie kolejne transakcje: zakup
Birchill Exploration i Kicking Horse Energy). W 2019 roku Koncern osiągnął wydobycie w wysokości ponad 18,2 tys. boe/dzień oraz zasoby 2P na
poziomie prawie 197,3 mln boe, a także zbudował aktywa pozwalające na efektywny, dalszy wzrost wydobycia oraz stałą poprawę efektywności
ponoszonych wydatków.

Aktualnie realizowana Strategia na lata 2019-2022 zakłada budowę wartości Grupy ORLEN w segmencie Poszukiwań i Wydobycia w oparciu
o ostrożną kontynuację dotychczasowych działań, czyli wzrost wydobycia w Polsce i Kanadzie oraz dalszą poprawę efektywności operacyjnej i
siły ﬁnansowej. Grupa ORLEN będzie uważnie przyglądać się zmianom zachodzącym na rynku ropy i gazu oraz elastycznie na nie reagować.
Stała poprawa kluczowych wskaźników operacyjnych (m.in. lepsza ekonomika odwiertów, optymalizacja zakresu prac) oraz uzyskiwanie
synergii w ramach segmentu w Polsce i Kanadzie (m.in. transfer know-how z Kanady, czyli jednego z najbardziej zaawansowanych
technologicznie rynków ropy i gazu) to kluczowe elementy poprawy doskonałości operacyjnej w segmencie Wydobycia.

Innowacje tworzące wartości
Model zarządzania innowacjami w Grupie ORLEN skupia wszystkie aspekty strategii Koncernu, a same innowacje rozumie się znacznie szerzej
niż wyłącznie tworzenie i wdrażanie nowych produktów czy usług. Zwracamy uwagę, między innymi na innowacje produktowe, procesowe, czy
sprzedażowe. Za kluczowe uznajemy projekty związane z naszym obecnym łańcuchem wartości. Z uwagi na znaczenie kapitału
intelektualnego we współczesnej gospodarce, bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój kompetencji pracowników. Konsekwentnie budujemy
doświadczony zespół specjalistów, zwłaszcza w obszarze B+R oraz rozwijamy system wsparcia dla naszych liderów. Dodatkowo w ramach
strategicznych kierunków rozwoju PKN ORLEN zdecydował o utworzeniu strategicznej agendy badawczej, uruchomieniu narzędzi
pozyskiwania innowacji (akcelerator i fundusz CVC) oraz nawiązaniu bliższej współpracy ze startupami.

Strategię innowacyjności tworzą zarówno innowacje zewnętrzne, jak i wewnętrzne wsparte nowoczesnym modelem zarządzania. W ramach
zwiększenia innowacyjności zewnętrznej są realizowane projekty, mające na celu współpracę w ramach zewnętrznego ekosystemu innowacji,
sprawne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań komercyjnych oraz wykorzystanie specjalnych narzędzi realizacji projektów. Innowacje
wewnętrzne oznaczają usprawnienie procesów technologicznych i organizacyjnych, rozwijanie portfela projektów B+R oraz wykorzystanie
synergii w ramach Grupy ORLEN. PKN ORLEN realizując konsekwentnie strategię B+R poprzez budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego,
będącego platformą współpracy pomiędzy PKN ORLEN a światem nauki i biznesem.

Grupa ORLEN wspiera kulturę innowacyjności, aby w pełni czerpać korzyści z innowacyjności wewnętrznej i zewnętrznej. W ramach organizacji
promowana jest innowacyjność jako oczekiwana postawa, a dedykowana ścieżka decyzyjna dla projektów innowacyjnych pozwala na
elastyczne reagowanie na potrzeby rynku. Co więcej, w ramach rozwijania kultury innowacyjności w 2019 roku realizowano projekty służące
rozwojowi organizacji opartej na wiedzy i uwalnianiu wewnętrznego potencjału, w tym kontynuowano wewnętrzny program aktywizacji
innowacyjności pracowników, który motywuje pracowników do zgłaszania inicjatyw i umożliwia identyﬁkację rozwiązań o wysokim poziomie
innowacyjności (m.in. platforma dzielenia się wiedzą ORLEN Insight, platforma projektowa Rynek Szans, wewnętrzna platforma ORLEN Idea
czy konkurs na najbardziej innowacyjny projekt roku).
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WYNIKI
FINANSOWE
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KOMENTARZ ZARZĄDU DO W YNIKÓW
FINANSOW YCH ZA 2019 ROK

Wskaźniki GRI na tej stronie:

103-1, 103-2

Kapitały:

„W 2019 roku gospodarka globalna wyraźnie spowolniła. Przyczyniło się do tego wiele czynników, m.in. spadek światowego popytu na
ropę naftową i paliwa płynne, wojny celne ingerujące w handel międzynarodowy, konﬂikt USA z Iranem czy również widoczne
osłabienie perspektyw gospodarek wschodzących i strefy euro.

Kolejny rok z rzędu wpływ parametrów makro nie był korzystny na cały sektor Oil&Gas, w którym działa Grupa ORLEN. Spadek cen ropy
naftowej o ponad (-) 7 USD/bbl spowodował jeszcze głębsze korekty notowań produktów i w efekcie prezentowana przez nas modelowa
marża downstream uległa zmniejszeniu o (-) 1,5 USD/bbl w porównaniu z poziomem obserwowanym w 2018 roku. Chciałbym również
zwrócić uwagę na bardzo niski poziom dyferencjału Ural/Brent wynoszący zaledwie 0,8 USD/bbl.

Zaprezentowane przeze mnie wielkości istotnie odbiegają od założeń i przewidywań rynkowych, których spodziewaliśmy się w związku
z wejściem w życie regulacji IMO. Mam tutaj na myśli głównie znaczącą różnicę w notowaniach pomiędzy ropą Ural i Brent czyli
wspomniany wyżej dyferencjał a także wysokie marże na średnich destylatach.

Grupa ORLEN, pomimo niekorzystnego wpływu otoczenia makro, osiągnęła w 2019 roku bardzo dobre wyniki operacyjne. Zysk EBITDA
LIFO wyniósł 9,2 mld PLN a zysk netto 4 ,3 mld PLN. Koncern posiada stabilne fundamenty ﬁnansowe – zadłużenie netto uległo
zmniejszeniu o blisko (-) 3,2 mld PLN do 2,4 mld PLN a dźwignia ﬁnansowa wyniosła 6,3%. PKN ORLEN systematycznie dzieli się zyskami
ze swoimi akcjonariuszami – w 2019 roku wypłaciliśmy 1,5 mld PLN dywidendy czyli 3,5 PLN na jedną akcję.”
Jan Szewczak
Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych

GRI:

103-1, 103-2

Przychody ze sprzedaży Grupy ORLEN wyniosły 111 203 mln PLN i zwiększyły się o 1,4% (r/r) głównie dzięki wyższym o 0,9% (r/r) wolumenom
sprzedaży we wszystkich segmentach operacyjnych. Dodatkowy wypływ na wzrost przychodów miała zmiana struktury sprzedaży związana z
ograniczeniem sprzedaży niskomarżowych ciężkich frakcji raﬁneryjnych. Wzrost przychodów ze sprzedaży został osiągnięty w warunkach
niższych notowań benzyny o (9)%, oleju napędowego o (7)%), ciężkiego oleju opałowego o (17)%, etylenu o (9)% oraz propylenu o (8)%.

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, przed
uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów
(tzw. EBITDA LIFO) oraz odwrócenia netto odpisów aktualizujących wartość
aktywów trwałych1, w 2019 roku osiągnął poziom 9 172 mln PLN.
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1Odpisy netto

aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych:

– 2019 rok w wysokości (179) mln PLN – dotyczy głównie aktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Upstream w Polsce.
– 2018 rok w wysokości 704 mln PLN – dotyczy głównie odwrócenia odpisów aktualizujących wartość aktywów segmentu downstream w
Grupie Unipetrol w wysokości 741 mln PLN oraz utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów w Segmencie Upstream w kwocie (18)
mln PLN.
Zrealizowany zysk był wyższy o 84 8 mln PLN (r/r):

1 171 mln PLN (r/r) – dodatni wpływ poprawy struktury sprzedaży w segmencie downstream związanej z ograniczeniem sprzedaży ciężkich
frakcji raﬁneryjnych oraz zwiększeniem wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach operacyjnych o 0,9% (r/r),
(223) mln PLN (r/r) – ujemny efekt zmiany czynników makroekonomicznych obejmował głównie niekorzystne efekty niższego dyferencjału
Ural/Brent o (0,7) USD/bbl oraz zmniejszenia marż na lekkich destylatach, ciężkich frakcjach raﬁneryjnych, oleﬁnach, PTA i PCW, w części
skompensowane poprawą marż na średnich destylatach, nawozach sztucznych oraz osłabieniem kursu PLN względem walut obcych,
(100) mln PLN (r/r) – ujemny wpływ pozostałych czynników obejmował głównie:
(586) mln PLN (r/r) – wpływ zmiany salda na pozostałej działalności operacyjnej (po eliminacji wpływu netto odpisów aktualizujących
wartość majątku) głównie w efekcie braku otrzymanych w 2018 roku odszkodowań z tytułu awarii instalacji do produkcji etylenu w
Grupie Unipetrol w wysokości (264) mln PLN, ujęcia wyceny i rozliczenia pochodnych instrumentów ﬁnansowych netto dotyczących
ekspozycji operacyjnej oraz części nieefektywnej netto dotyczącej wyceny i rozliczenia ekspozycji operacyjnej w kwocie (180) mln PLN
(r/r) oraz niedobory materiałów w obcych magazynach w wysokości (156) mln PLN (r/r).
203 mln PLN (r/r) – wpływ zmian netto odpisów z tytułu przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (tzw. net realisable
value), głównie w związku z ujemnym wpływem spadających notowań ropy naftowej w trakcie 2018 roku.
283 mln PLN (r/r) – pozostałe elementy, w tym głównie wpływ wyższych marż paliwowych w hurcie i detalu przy wzroście kosztów
ogólnych i pracy.

Po uwzględnieniu efektu netto odwrócenia odpisów aktualizujących w kwocie (179) mln PLN (głównie efekt odwrócenia odpisów
aktualizujących wartość aktywów segmentu downstream w Grupie Unipetrol w wysokości (131) mln PLN) zysk EBITDA LIFO Grupy ORLEN w
2019 wyniósł 8 993 mln PLN.

Ujemny wpływ zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów ujęty w wyniku EBITDA wyniósł (131) mln PLN. W rezultacie zysk EBITDA Grupy
ORLEN za 2019 rok wyniósł 8 862 mln PLN.

Po uwzględnieniu kosztów amortyzacji w wysokości (3 497) mln PLN zysk operacyjny Grupy ORLEN w 2019 roku wyniósł 5 365 mln PLN.

Koszty ﬁnansowe netto w 2019 roku wyniosły (11) mln PLN i obejmowały głównie koszty odsetkowe netto obliczone z zastosowaniem metody
efektywnej stopy procentowej w kwocie (241) mln PLN oraz rozliczenie i wycenę instrumentów ﬁnansowych netto w wysokości 254 mln PLN.

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie (1 054) mln PLN zysk netto Grupy ORLEN osiągnął wartość 4 298 mln PLN i był niższy o (1
306) mln PLN (r/r).

Kapitał własny na koniec 2019 roku wyniósł 38 607 mln PLN i był wyższy o 2 868 mln PLN w porównaniu ze stanem z końca 2018 roku głównie
z tytułu ujęcia zysku netto za rok 2019 w wysokości 4 298 mln PLN i wpływu różnic kursowych z tytułu przeliczenia kapitałów własnych
jednostek działających za granicą w kwocie 138 mln PLN, przy zmniejszeniu kapitału w rezultacie wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych w
wysokości (1 497) mln PLN oraz zmniejszenia kapitału z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń w kwocie (33) mln PLN.
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Zadłużenie ﬁnansowe netto Grupy ORLEN na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 2 4 4 8 mln PLN i było niższe o (3 151) mln PLN w porównaniu
z końcem 2018 roku.

Zwiększenie skali działalności w obszarach obejmujących, między innymi energetykę, petrochemię, usługi utrzymania ruchu, informatykę oraz
sprzedaż wpłynęło na wzrost zatrudnienia w Grupie ORLEN o 1 055 osób (r/r) do poziomu 22 337.

W yniki segmentowe Grupy ORLEN
Grupa ORLEN prowadziła działalność gospodarczą w ramach trzech segmentów operacyjnych. Funkcje Korporacyjne zapewniają wsparcie dla
procesów biznesowych realizowanych w ramach segmentów.
EBITDA LIFO wyniki segmentowe [mln PLN]

Zmiana wyników segmentów [mln PLN]

Grupa ORLEN na realizację programu inwestycyjnego w 2019 roku przeznaczyła kwotę 5 457 mln PLN (z uwzględnieniem wpływu MSSF16).
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Poziom nakładów inwestycyjnych w segmentach [mln PLN]

Podział nakładów wg rynków działalności [%]

Do największych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku
należały:
Downstream

Budowa instalacji Polietylenu w Czechach
Budowa instalacji Metatezy w Płocku
Budowa instalacji PPF Spliter na Litwie
Projekty w ramach Strategii Kawernowej w Polsce
Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu
Zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji do produkcji Bioetanolu II generacji w
ORLEN Południe
Budowa instalacji Glikolu w ORLEN Południe
Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku
Budowa kotłowni dla instalacji Steam Cracker w Czechach
Budowa węzła wydzielenia paraﬁn z surowca reformingowego MaxEne w PKN ORLEN
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Detal

Uruchomienie 64 nowych stacji paliw (w tym: 43 w Polsce, 6 w Niemczech, 7 w
Czechach i 8 na Słowacji),
Modernizacja i rebranding 132 stacji paliw (w tym: 127 w Polsce i 5 w Czechach),
Otwarcie 297 nowych punktów z ofertą Stop Cafe/Star Connect (włączając w to sklepy
convenience pod marką O!SHOP)

W ydobycie

Kanada – 476 mln PLN /Polska – 158 mln PLN
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SKONSOLIDOW ANE SPRAW OZDANIE
FINANSOW E

Kapitały:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
NOTA

2019

2018

zmiana (r/r)
wartość

%

111 203

109 706

1 497

1,4

93 009

91 014

1 995

2,2

18 194

18 692

(498)

(2,7)

(97 301)

(97 265)

(36)

–

koszt wytworzenia sprzedanych
produktów i usług

(81 266)

(80 781)

(485)

0,6

wartość sprzedanych towarów i
materiałów

(16 035)

(16 484)

449

(2,7)

Zysk brutto ze sprzedaży

13 902

12 4 41

1 4 61

11,7

Koszty sprzedaży

(6 355)

(4 745)

(1 610)

33,9

Koszty ogólnego zarządu

(1 806)

(1 590)

(216)

13,6

Przychody ze sprzedaży

9, 11.1, 11.2, 11.3

przychody ze sprzedaży produktów i
usług
przychody ze sprzedaży towarów i
materiałów
Koszt własny sprzedaży

11.8

Pozostałe przychody operacyjne

11.9

1 246

2 150

(904)

(42)

Pozostałe koszty operacyjne

11.10

(1 717)

(1 152)

(565)

49

(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty
wartości instrumentów ﬁnansowych

11.12

(41)

(16)

(25)

156,3

12.3

136

127

9

7,1

5 365

7 215

(1 850)

(25,6)

Udział w wyniku ﬁnansowym jednostek
wycenianych metodą praw własności
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody ﬁnansowe

11.11.1

890

1 413

(523)

(37)

Koszty ﬁnansowe

11.11.2

(901)

(1 517)

616

(40,6)

(11)

(104 )

93

(89,4 )

(2)

(1)

(1)

100

5 352

7 110

(1 758)

(24 ,7)

(1 054)

(1 506)

452

(30)

(1 000)

(1 181)

181

(15,3)

Przychody i koszty ﬁnansowe netto
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty
wartości instrumentów ﬁnansowych

11.12

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

podatek dochodowy bieżący

11.13
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NOTA

2019

2018

podatek odroczony

zmiana (r/r)

(54)

(325)

271

(83,4)

4 298

5 604

(1 306)

(23,3)

(35)

(24 )

(11)

45,8

zyski i straty aktuarialne

(21)

(5)

(16)

320

zyski/(straty) z tytułu inwestycji w
instrumenty kapitałowe wyceniane w
wartości godziwej przez inne całkowite
dochody

(20)

(23)

3

(13)

6

4

2

50

105

4 62

(357)

(77,3)

(148)

12

(160)

–

koszty zabezpieczenia

115

38

77

202,6

różnice kursowe z przeliczenia
jednostek działających za granicą

138

415

(277)

(66,7)

–

(3)

3

–

70

438

(368)

(84 )

Całkowite dochody netto

4 368

6 042

(1 674 )

(27,7)

Zysk/(Strata) netto przypadający na

4 298

5 604

(1 306)

(23,3)

4 300

5 556

(1 256)

(22,6)

(2)

48

(50)

–

4 368

6 042

(1 674 )

(27,7)

4 370

5 937

(1 567)

(26,4)

(2)

105

(107)

–

10,05

12,99

(2,94)

(22,63)

Zysk netto
Inne całkowite dochody:
które nie zostaną następnie
przeklasyﬁkowane na zyski lub straty

podatek odroczony

11.13.2

które zostaną przeklasyﬁkowane na zyski
lub straty

instrumenty zabezpieczające

podatek odroczony

11.13.2

akcjonariuszy jednostki dominującej
akcjonariuszy/udziałowców
niekontrolujących
Całkowite dochody netto przypadające na

akcjonariuszy jednostki dominującej
akcjonariuszy/udziałowców
niekontrolujących
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcję)

2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji ﬁnansowej
NOTA

31/12/2019

31/12/2018

zmiana (r/r)
wartość

%

AKTYW A
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

12.1

32 363

31 390

973

3,1

Wartości niematerialne

12.2

1 600

1 323

277

20,9

14 .2.1

3 952

–

3 952

–

678

650

28

4 ,3

51

70

(19)

(27,1)

Aktywa z tytułu praw do użytkowania
Inwestycje wyceniane metodą praw
własności
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

12.3

11.13.2
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Instrumenty pochodne
Należności długoterminowe z tytułu
leasingu
Pozostałe aktywa

12.8

14 .2.2

12.8

310

161

149

92,5

13

–

13

–

310

338

(28)

(8,3)

39 277

33 932

5 345

15,8

Aktywa obrotowe
Zapasy

12.5.1

15 074

14 362

712

5

Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności

12.5.2

9 669

10 479

(810)

(7,7)

262

114

148

129,8

6 159

4 192

1 967

46,9

243

524

(281)

(53,6)

12

–

12

–

468

336

132

39,3

38

202

(164)

(81,2)

31 925

30 209

1 716

5,7

71 202

64 141

7 061

11

Należności z tytułu podatku dochodowego
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Instrumenty pochodne
Należności krótkoterminowe z tytułu
leasingu
Pozostałe aktywa

12.6.2
12.8

14 .2.2

12.8

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Aktywa razem
PASYW A
Kapitał własny
Kapitał podstawowy

12.7.1

1 058

1 058

–

–

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości
nominalnej

12.7.2

1 227

1 227

–

–

328

361

(33)

(9,1)

Kapitał z aktualizacji wyceny

(33)

(15)

(18)

120

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek
działających za granicą

847

709

138

19,5

35 169

32 387

2 782

8,6

38 596

35 727

2 869

8

11

12

(1)

(8,3)

38 607

35 739

2 868

8

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości
zabezpieczeń

Zyski zatrzymane

13.4

12.7.3

Kapitał własny przypadający na
akcjonariuszy jednostki dominującej
Kapitał własny przypadający udziałom
niekontrolującym

12.7.4

Kapitał własny razem
ZOBOW IĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i obligacje

12.6.1

8 185

8 598

(413)

(4 ,8)

Rezerwy

12.9

1 113

1 055

58

5,5

1 474

1 445

29

2

2

42

(40)

(95,2)

3 380

–

3 380

–

Zobowiązania z tytułu podatku
odroczonego
Instrumenty pochodne
Zobowiązania z tytułu leasingu

11.13.2

12.8
14 .2.1
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Pozostałe zobowiązania

12.8

161

366

(205)

(56)

14 315

11 506

2 809

24 ,4

12.5.3

15 132

13 697

1 435

10,5

Zobowiązania z tytułu leasingu

14 .2.1

618

–

618

–

Zobowiązania z tytułu umów z klientami

12.5.4

246

231

15

24 ,4

Kredyty i obligacje

12.6.1

422

1 193

(771)

(64 ,6)

Rezerwy

12.9

1 236

1 019

217

21,3

124

473

(349)

(73,8)

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

Zobowiązania z tytułu podatku
dochodowego
Instrumenty pochodne

12.8

266

193

73

37,8

Pozostałe zobowiązania

12.8

236

90

146

162,2

18 280

16 896

1 384

8,2

Zobowiązania razem

32 595

28 4 02

4 193

14 ,8

Pasywa razem

71 202

64 141

7 061

11

Razem

Kapitał własny
przypadający
udziałom
niekontrolującym

3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał
podstawowy
oraz kapitał
z emisji akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Kapitał z tytułu
stosowania
rachunkowości
zabezpieczeń

12.7.1, 12.7.2

13.4

01/01/2019 (dane
zatwierdzone)

2 285

361

(15)

709

32 387

35 727

12

35 739

Wpływ
wdrożenia MSSF
16

–

–

–

–

(4)

(4)

–

(4)

01/01/2019 (dane
przekształcone)

2 285

361

(15)

709

32 383

35 723

12

35 735

Zysk/(Strata)
netto

–

–

–

–

4 300

4 300

(2)

4 298

Składniki innych
całkowitych
dochodów

–

(33)

(18)

138

(17)

70

–

70

Całkowite
dochody netto

–

(33)

(18)

138

4 283

4 370

(2)

4 368

Emisja akcji
przypadająca
akcjonariuszom
niekontrolującym

–

–

–

–

–

–

1

1

Dywidendy

–

–

–

–

(1 497)

(1 497)

–

(1 497)

31/12/2019

2 285

328

(33)

847

35 169

38 596

11

38 607

01/01/2018

2 285

331

5

334

29 233

32 188

3 014

35 202

NOTA

Kapitał z
aktualizacji
wyceny

Różnice
kursowe z
przeliczenia
jednostek
działających
za granicą

Zyski
zatrzymane

12.7.3

Kapitał własny
razem

12.7.4

370

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Zysk netto

–

–

–

–

5 556

5 556

48

5 604

Składniki innych
całkowitych
dochodów

–

30

(20)

375

(4)

381

57

438

Całkowite
dochody netto

–

30

(20)

375

5 552

5 937

105

6 042

Zmiana struktury

–

–

–

–

(1 115)

(1 115)

(3 107)

(4 222)

Dywidendy

–

–

–

–

(1 283)

(1 283)

–

(1 283)

2 285

361

(15)

709

32 387

35 727

12

35 739

31/12/2018

4 . Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
NOTA

2019

2018

zmiana (r/r)
wartość

%

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
5 352

7 110

(1 758)

(24 ,7)

12.3

(136)

(127)

(9)

7,1

11.8

3 497

2 673

824

30,8

Zysk przed opodatkowaniem
Korekty o pozycje:
Udział w wyniku ﬁnansowym jednostek
wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych

11.11.4

(72)

319

(391)

–

Odsetki netto

11.11.3

272

203

69

34 ,0

Dywidendy

11.11.1

(5)

(4)

(1)

25,0

316

(1 100)

1 416

–

179

(704)

883

–

161

(434)

595

–

(Zysk)/Strata na działalności
inwestycyjnej

utworzenie/(odwrócenie)
odpisów aktualizujących
wartość rzeczowych aktywów
trwałych, wartości
niematerialnych i pozostałych
składników majątku trwałego

11.9, 11.10

rozliczenie i wycena pochodnych
instrumentów ﬁnansowych
Zmiana stanu rezerw

12.9

1 035

736

299

40,6

Zmiana stanu kapitału pracującego

12.5

1 182

(3 059)

4 241

–

(709)

(1 729)

1 020

(59,0)

należności

942

(1 069)

2 011

–

zobowiązania

949

(261)

1 210

–

(624)

(732)

108

(14 ,8)

nieodpłatnie otrzymane prawa
majątkowe

(683)

(494)

(189)

38,3

depozyty zabezpieczające

(367)

(1)

(366)

36 600,0

zapasy

Pozostałe korekty
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NOTA

zmiana stanu rozrachunków z tytułu
rozliczonych instrumentów
pochodnych niewyznaczonych dla
celów rachunkowości zabezpieczeń

2019

2018

zmiana (r/r)

268

(247)

515

–

(1 498)

(1 039)

(459)

44 ,2

9 319

4 980

4 339

87,1

(4 450)

(4 454)

4

(0,1)

–

(25)

25

–

245

161

84

52,2

112

196

(84)

(42,9)

niewyznaczonych dla celów rachunkowości
zabezpieczeń

82

339

(257)

(75,8)

Pozostałe

17

(15)

32

–

(3 994 )

(3 798)

(196)

5,2

190

(4 222)

4 412

–

381

2 232

(1 851)

(82,9)

–

600

(600)

–

Podatek dochodowy (zapłacony)

11.13.3

Środki pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Nabycie składników rzeczowego majątku
trwałego, wartości niematerialnych i
aktywów z tytułu praw do użytkowania
Nabycie akcji
Sprzedaż składników rzeczowego majątku
trwałego, wartości niematerialnych i
aktywów z tytułu praw do użytkowania
Dywidendy otrzymane
Rozliczenie instrumentów pochodnych

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności ﬁnansowej
Zmiana środków pieniężnych związana z
wykupem akcjonariuszy niekontrolujących
UNIPETROL, a.s.
Wpływy z otrzymanych kredytów

12.6

Emisja obligacji
Spłata kredytów

12.6

(492)

(97)

(395)

407,2

Wykup obligacji

12.6

(1 000)

(200)

(800)

400,0

Odsetki zapłacone od kredytów i obligacji

11.11.3, 12.6

(218)

(222)

4

(1,8)

Odsetki zapłacone z tytułu leasingu

11.11.3, 12.6

(68)

(9)

(59)

655,6

(1 497)

(1 284)

(213)

16,6

(1 497)

(1 283)

(214)

16,7

–

(1)

1

–

(656)

(32)

(624)

1 950,0

(149)

–

(149)

–

(3)

(3)

–

–

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w
działalności ﬁnansowej

(3 363)

(3 237)

(126)

3,9

Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu
środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

1 962

(2 055)

4 017

–

5

3

2

66,7

Dywidendy wypłacone

akcjonariuszom jednostki dominującej

12.7.6

akcjonariuszom niekontrolującym
Płatności zobowiązań z tytułu umów
leasingu

opłaty z tytułu leasingu
krótkoterminowego i niskocennego
Pozostałe

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych

12.6
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NOTA
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na
początek okresu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na
koniec okresu

w tym środki pieniężne o ograniczonej
możliwości dysponowania

2019

2018

zmiana (r/r)

4 192

6 244

(2 052)

(32,9)

6 159

4 192

1 967

4 6,9

1 086

87

999

1 148,3
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PODSTAW OW E INFORMACJE

Kapitały:

1. Podstawowa działalność Grupy ORLEN
PODSTAW OW E INFORMACJE O GRUPIE
NAZW A JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

SIEDZIBA

ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polska

KRS

0000028860

REGON

610188201

NIP

774-00-01-454

przerób ropy naftowej,
produkcja paliw, wyrobów petrochemicznych i chemicznych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów paliwowych,
PODSTAW OW Y PRZEDMIOT
DZIAŁALNOŚCI

poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów
wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną i cieplną,
działalność usługowa: magazynowanie ropy naftowej i paliw, usługi transportowe, usługi konserwacyjnoremontowe,
laboratoryjne, ochrony, projektowe, administracyjne oraz ubezpieczeniowe i ﬁnansowe.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna („Spółka”, „PKN ORLEN”, „Emitent”, „Jednostka Dominująca”) powstał z połączenia Petrochemii
Płock S.A. z Centralą Produktów Naftowych S.A. w dniu 7 września 1999 roku.

PKN ORLEN wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Grupa ORLEN”, „Grupa”) jest jednym
z największych i najbardziej nowoczesnych koncernów paliwowo – energetycznych w Europie Środkowej działającym na rynku polskim,
litewskim, czeskim, niemieckim i kanadyjskim. Grupa ponadto posiada jednostki zlokalizowane na terenie Malty, Szwecji, Holandii, Słowacji,
Węgier, Estonii i Łotwy oraz USA.

Od 26 listopada 1999 roku akcje PKN ORLEN są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w
systemie notowań ciągłych.

2. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania
ﬁnansowego
Skonsolidowane sprawozdanie ﬁnansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), obejmującymi Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje
Stałego Komitetu ds. Interpretacji (SKI) i Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), które zostały
zatwierdzone przez Unię Europejską (UE). Zastosowane przez Grupę zasady rachunkowości opierają się na standardach i interpretacjach
przyjętych przez Unię Europejską i mających zastosowanie dla okresu rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2019 roku lub okresów
wcześniejszych.
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Skonsolidowane sprawozdanie ﬁnansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem pochodnych
instrumentów ﬁnansowych wycenianych w wartości godziwej oraz aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite
dochody. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie ﬁnansowe z wyjątkiem skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostało
sporządzone zgodnie z zasadą memoriału.

Zakres skonsolidowanego sprawozdania ﬁnansowego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r. poz.757) i obejmuje roczny okres
sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku i okres porównawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie ﬁnansowe przedstawia rzetelnie sytuację ﬁnansową i majątkową Grupy ORLEN na dzień 31
grudnia 2019 roku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie ﬁnansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę ORLEN w
dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania ﬁnansowego nie stwierdza się
istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę ORLEN. Czas trwania Jednostki Dominującej oraz
jednostek wchodzących w skład Grupy ORLEN jest nieoznaczony.

3. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań
ﬁnansowych oraz zasady przeliczania danych ﬁnansowych dla
celów konsolidacji
Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej i walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania ﬁnansowego jest złoty polski
(PLN). Ewentualne zaistniałe różnice w wysokości 1 mln PLN przy sumowaniu pozycji zaprezentowanych w notach objaśniających wynikają z
przyjętych zaokrągleń. Przeliczenie na PLN sprawozdań ﬁnansowych jednostek zagranicznych dla celów konsolidacji:

pozycje aktywów i zobowiązań – według kursu wymiany na koniec okresu sprawozdawczego,
pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według średniego
kursu wymiany w okresie sprawozdawczym (średnia arytmetyczna średnich kursów dziennych określonych przez Narodowy Bank Polski
(„NBP”) w danym okresie).

Różnice kursowe powstałe w wyniku powyższych przeliczeń ujmowane są w kapitale własnym w pozycji różnice kursowe z przeliczenia
jednostek działających za granicą.

W ALUTA

Kurs średni w okresie sprawozdawczym
2019

Kurs na koniec okresu sprawozdawczego

2018

31/12/2019

31/12/2018

EUR/PLN

4 ,2987

4 ,2614

4 ,2585

4 ,3000

USD/PLN

3,8399

3,6113

3,7977

3,7597

CZK/PLN

0,1675

0,1662

0,1676

0,1673

CAD/PLN

2,8939

2,7861

2,9139

2,7620

4 . Polityka rachunkowości
Wybrane istotne zasady rachunkowości oraz istotne wartości oparte na osądach i szacunkach zostały przedstawione jako element
poszczególnych not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania ﬁnansowego. Grupa stosowała zasady rachunkowości w sposób ciągły
dla wszystkich prezentowanych okresów sprawozdawczych, z wyjątkiem:

wpływu nowych standardów zastosowanych po raz pierwszy w 2019 roku, opisanych poniżej (nota 5),
zmiany polityki rachunkowości w zakresie rozchodu uprawnień do emisji CO2 oraz ustalania wartości rezerwy na koszty emisji CO2.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku Grupa ujmuje rozchód uprawnień do emisji CO2 według metody średniej ważonej wobec stosowanej do dnia
31 grudnia 2018 roku metody FIFO (ang. First In First Out, tzn. Pierwsze Weszło Pierwsze Wyszło). Efekt zmiany metody rozchodu uprawnień
CO2 na 31 grudnia 2018 roku był nieistotny i został ujęty w wyniku ﬁnansowym roku bieżącego oraz jako zmiana wartości rezerwy na emisje CO2
w sprawozdaniu z sytuacji ﬁnansowej. W ocenie Zarządu PKN ORLEN, zmiana metody rozchodu lepiej odzwierciedla treść ekonomiczną
sytuacji prawnej i uwarunkowania ekonomiczne w zakresie zmienności cen rynkowych dotyczących praw do emisji CO2.
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Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania ﬁnansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu dokonania profesjonalnych osądów oraz
szacunków i założeń, które mają wpływ na prezentowane wartości. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu
historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę profesjonalnego
osądu, co do wartości księgowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł.

W istotnych kwestiach Zarząd dokonując osądów, szacunków czy też przyjmując założenia może opierać się na opiniach niezależnych
ekspertów. Osądy, szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryﬁkacji.

W ybrane zasady rachunkowości

Nota

Inwestycje w jednostkach zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych

7.1

Segmenty działalności

8

Przychody ze sprzedaży

11.1

Koszty

11.8

Podatek dochodowy

11.13

Rzeczowe aktywa trwałe

12.1

Działalność poszukiwań i wydobycia zasobów mineralnych

12.1

Wartości niematerialne

12.2

Inwestycje wyceniane metodą praw własności

12.3

Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania

12.4

Zapasy

12.5.1

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

12.5.2

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

12.5.3

Środki pieniężne, kredyty i obligacje

12.6

Kapitał własny

12.7

Rezerwy

12.9

Instrumenty ﬁnansowe

13

Ustalanie wartości godziwej

13

Leasing

14 .2

Aktywa i zobowiązania warunkowe

14 .4

5. W pływ zmian standardów MSSF na skonsolidowane
sprawozdanie ﬁnansowe Grupy ORLEN
MSSF 16 Leasing (MSSF 16)
Zastosowanie po raz pierwszy
MSSF 16 „Leasing” opublikowany 13 stycznia 2016 roku został przyjęty przez Unię Europejską 31 października 2017 roku.

Od 1 stycznia 2019 roku, Grupa zastosowała wymogi nowego Standardu dotyczące ujmowania, wyceny i prezentacji umów leasingu.
Zastosowanie nowego Standardu zostało dokonane zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w MSSF 16.

Grupa dokonała wdrożenia MSSF 16 przy zastosowaniu zmodyﬁkowanego podejścia retrospektywnego, dlatego też, dane porównawcze za 2018
rok nie zostały przekształcone, a łączny efekt pierwszego zastosowania nowego standardu został ujęty, jako korekta bilansu otwarcia zysków
zatrzymanych w dniu pierwszego zastosowania. Zastosowanie MSSF 16 nie miało wpływu na ujęcie przez Grupę umów leasingowych, w których
Grupa jest leasingodawcą. Dodatkowe informacje dotyczące umów leasingowych zaprezentowano w nocie 14 .2.
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Na dzień 1 stycznia 2019 roku Grupa rozpoznała aktywa z tytułu praw do użytkowania w kwocie 3 316 mln PLN i zobowiązanie z tytułu leasingu
w kwocie 3 352 mln PLN, co spowodowało powstanie różnicy wartości do ujęcia w pozycji zysków zatrzymanych w kwocie 4 mln PLN z tytułu
ujęcia odpisów aktualizujących w wyniku przeprowadzenia testów na utratę wartości oraz rozpoznania należności z tytułu subleasingu w
kwocie 32 mln PLN.

Uzgodnienie przyszłych minimalnych opłat z tytułu leasingu wykazanych na dzień 31 grudnia 2018 z zobowiązaniami z tytułu leasingu
ujętymi w sprawozdaniu z sytuacji ﬁnansowej na dzień 1 stycznia 2019 roku

Wartość przyszłych minimalnych opłat leasingowych w leasingu operacyjnym

5 675

Wartość przyszłych minimalnych opłat leasingowych w leasingu ﬁnansowym
Zobowiązania umowne z tytułu leasingu na 31/12/2018
Dyskonto

286
5 961
(2 380)

Wartość bieżąca zobowiązań leasingowych na 01/01/2019

3 581

Wartość bieżąca zobowiązań umownych z tytułu leasingu ﬁnansowego na 31/12/2018

(229)

Wartość zobowiązań umownych z tytułu leasingu – wpływ wdrożenia MSSF 16 na 01/01/2019

3 352

Średnia ważona krańcowa stopa procentowa Grupy jako leasingobiorcy zastosowana do zobowiązań z tytułu leasingu ujętych w sprawozdaniu
z sytuacji ﬁnansowej na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniosła 2,62% .

Grupa jako leasingobiorca
Identyﬁkacja leasingu

Grupa zastosowała nowe wytyczne dotyczące identyﬁkacji leasingu tylko w odniesieniu do umów, które zawarła (lub zmieniła) w dniu
pierwszego zastosowania tj. 1 stycznia 2019 roku lub po tym dniu. Tym samym, w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przed 1 stycznia
2019 roku zastosowała praktyczne zwolnienie przewidziane w MSSF 16, zgodnie z którym jednostka nie jest zobowiązana do ponownej oceny
tego, czy umowa jest leasingiem czy zawiera leasing w dniu pierwszego zastosowania. Na dzień 1 stycznia 2019 roku Grupa zastosowała MSSF 16
do umów, które wcześniej zidentyﬁkowano jako leasingi zgodnie z MSR 17 oraz KIMSF 4 .

W momencie zawarcia nowej umowy, Grupa ocenia, czy umowa jest leasingiem lub czy zawiera leasing. Umowa jest leasingiem lub zawiera
leasing, jeżeli na jej mocy przekazuje się prawo do kontroli użytkowania zidentyﬁkowanego składnika aktywów na dany okres w zamian za
wynagrodzenie. Aby ocenić, czy na podstawie zawartej umowy przekazuje się prawo sprawowania kontroli nad użytkowaniem danego
składnika aktywów przez dany okres, Grupa ocenia, czy przez cały okres użytkowania dysponuje łącznie następującymi prawami:

1.

prawem do uzyskania zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych z użytkowania zidentyﬁkowanego składnika aktywów oraz

2.

prawem do kierowania użytkowaniem zidentyﬁkowanego składnika aktywów.

Jeżeli Grupa ma prawo do sprawowania kontroli nad użytkowaniem zidentyﬁkowanego składnika aktywów jedynie przez część okresu
obowiązywania umowy, umowa zawiera leasing w odniesieniu do tej części okresu.

Prawa wynikające z umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów, które spełniają deﬁnicję leasingu zgodnie z wymogami MSSF 16 są
ujmowane jako aktywa z tytułu praw do użytkowania bazowych składników aktywów w ramach aktywów trwałych oraz drugostronnie jako
zobowiązania z tytułu leasingu.
Początkowe ujęcie i wycena

Grupa ujmuje składnik aktywów z tytułu praw do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu w dacie rozpoczęcia leasingu.

W dacie rozpoczęcia Grupa wycenia składnik aktywów z tytułu praw do użytkowania według kosztu.

Koszt składnika aktywów z tytułu praw do użytkowania obejmuje:

1.

kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,

2.

wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe,

3.

wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez Grupę, oraz
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4.

szacunek kosztów, które mają zostać poniesione przez Grupę w związku z demontażem i usunięciem bazowego składnika aktywów,
przeprowadzeniem renowacji miejsca, w którym się znajdował, lub przeprowadzeniem renowacji bazowego składnika aktywów do stanu
wymaganego przez warunki leasingu, chyba że te koszty są ponoszone w celu wytworzenia zapasów.

Opłaty leasingowe zawarte w wycenie zobowiązania z tytułu leasingu obejmują:

stałe opłaty leasingowe;
zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub stawki, wycenione początkowo z zastosowaniem tego indeksu lub tej stawki
zgodnie z ich wartością w dacie rozpoczęcia;
kwoty, których zapłaty przez leasingobiorcę oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej;
cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że Grupa skorzysta z opcji kupna;
kary pieniężne za wypowiedzenie leasingu, chyba że można z wystarczającą pewnością założyć, że Grupa nie skorzysta z opcji
wypowiedzenia.

Opłaty zmienne, które nie zależą od indeksu lub stawki nie są wliczane do wartości zobowiązania z tytułu leasingu. Opłaty te są ujmowane w
rachunku wyników w okresie zaistnienia zdarzenia, które powoduje ich wymagalność.

W dacie rozpoczęcia, zobowiązanie z tytułu leasingu jest wyceniane w wysokości wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do
zapłaty w tej dacie, zdyskontowanych z zastosowaniem krańcowych stóp procentowych leasingobiorcy.

Grupa nie dyskontuje zobowiązań z tytułu leasingu przy użyciu stóp procentowych leasingu, gdyż dla celów określenia tej stopy wymagane
byłyby informacje na temat niegwarantowanej wartości końcowej przedmiotu leasingu jak również bezpośrednich kosztów poniesionych przez
leasingodawcę, czyli informacji, które mogą być znane tylko leasingodawcy.
Ustalenie krańcowej stopy leasingobiorcy

Krańcowe stopy procentowe zostały określone jako suma:

1.

stopy wolnej od ryzyka (risk free rate), wyznaczonej na bazie IRS (Interest Rate Swap) zgodnie z okresem zapadalności stopy dyskonta i
odpowiedniej stopy bazowej dla danej waluty, oraz

2.

premii za ryzyko kredytowe Grupy w oparciu o marżę kredytową wyliczoną z uwzględnieniem segmentacji ryzyka kredytowego wszystkich
spółek w których zostały zidentyﬁkowane umowy leasingowe.

Późniejsza wycena

Po dacie rozpoczęcia Grupa wycenia składnik aktywów z tytułu praw do użytkowania stosując model kosztu.

W celu zastosowania modelu kosztu Grupa wycenia składnik aktywów z tytułu praw do użytkowania według kosztu:

1.

pomniejszonego o łączne odpisy amortyzacyjne (umorzenie) i łączne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości; oraz

2.

skorygowanego z tytułu jakiejkolwiek aktualizacji wyceny zobowiązania z tytułu leasingu nieskutkującej koniecznością ujęcia odrębnego
składnika leasingu.

Po dacie rozpoczęcia Grupa wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu poprzez:

1.

zwiększenie wartości bilansowej w celu odzwierciedlenia odsetek od zobowiązania z tytułu leasingu,

2.

zmniejszenie wartości bilansowej w celu uwzględnienia zapłaconych opłat leasingowych oraz

3.

zaktualizowanie wyceny wartości bilansowej w celu uwzględnienia wszelkiej ponownej oceny lub zmiany leasingu lub w celu
uwzględnienia zaktualizowanych zasadniczo stałych opłat leasingowych.

Grupa aktualizuje wycenę zobowiązania z tytułu leasingu z powodu ponownej oceny gdy zaistnieje zmiana w przyszłych opłatach
leasingowych wynikająca ze zmiany w indeksie lub stawce stosowanej do ustalenia opłat (np. zmieni się opłata w prawie wieczystego
użytkowania), gdy zmieni się kwota, której zapłaty Grupa oczekuje w ramach gwarantowanej wartości końcowej lub jeżeli Grupa zmieni ocenę
prawdopodobieństwa skorzystania z opcji kupna, przedłużenia lub wypowiedzenia leasingu.
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Aktualizacja zobowiązania z tytułu leasingu koryguje również wartość składnika aktywów z tytułu praw do użytkowania. Jeżeli wartość
bilansowa składnika aktywów z tytułu praw do użytkowania została zmniejszona do zera, dalsze zmniejszenie wyceny zobowiązania z tytułu
leasingu Grupa ujmuje w zysku lub stracie.
Amortyzacja

Aktywa z tytułu praw do użytkowania są amortyzowane liniowo przez krótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub okres użytkowania
bazowego składnika aktywów, chyba, że Grupa posiada wystarczającą pewność, że uzyska tytuł własności przed upływem okresu leasingu –
wówczas prawo do użytkowania amortyzuje się od dnia rozpoczęcia leasingu do końca okresu użytkowania składnika aktywów.

Szacowany okres użytkowania aktywów z tytułu praw do użytkowania jest określany w ten sam sposób jak w przypadku rzeczowych aktywów
trwałych.

Grupa posiada umowy leasingu dotyczące głównie:

1.

Gruntów, w tym:
praw wieczystego użytkowania gruntów zawartych na czas określony do 99 lat,
gruntów pod stacje paliw i miejsca obsługi podróżnych zawartych na czas określony do 30 lat,

2.

Budynków i budowli, w tym stacji paliw, zbiorników magazynowych, powierzchni biurowych zawartych na czas określony do 30 lat.

3.

Środków transportu i pozostałych, w tym:
cystern kolejowych zawartych na czas określony od 3 do 10 lat,
samochodów osobowych zawartych na czas określony do 3 lat,
lokomotyw zawartych na czas określony do 3 lat.

Utrata wartości

Grupa stosuje MSR 36 „Utrata wartości aktywów” w celu określenia, czy składnik aktywów z tytułu praw do użytkowania utracił wartość oraz
w celu ujęcia jakiejkolwiek zidentyﬁkowanej straty z tytułu utraty wartości.

W yłączenia, uproszczenia i praktyczne rozwiązania w zakresie zastosowania MSSF 16
W yłączenia

Następujące umowy w Grupie nie wchodzą w zakres MSSF 16:

umowy leasingu dotyczące poszukiwań lub wykorzystania surowców naturalnych,
umowy licencyjne udzielone objęte zakresem MSSF 15 – Przychody z tytułu umów z klientami oraz
umowy leasingu aktywów niematerialnych objętych zakresem MSR 38.

Grupa nie stosuje MSSF 16 do umów leasingu lub podobnych dotyczących aktywów niematerialnych.
Uproszczenia i praktyczne rozwiązania

Leasing krótkoterminowy

Grupa stosuje praktyczne rozwiązanie dla wszystkich klas aktywów w odniesieniu do umów leasingu krótkoterminowego, które charakteryzują
się maksymalnym możliwym okresem trwania umów, włączając opcje ich odnowienia, o długości do 12 miesięcy.

Uproszczenia dotyczące tych umów polegają na rozliczaniu opłat leasingowych jako kosztów:

metodą liniową, przez okres trwania umowy leasingu, lub
inną systematyczną metodą, jeżeli lepiej odzwierciedla ona sposób rozłożenia w czasie korzyści czerpanych przez korzystającego.
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Leasing przedmiotów o niskiej wartości

Grupa nie stosuje ogólnych zasad ujmowania, wyceny i prezentacji zawartych w MSSF 16 do umów leasingu, których przedmiot ma niską
wartość.

Za składniki aktywów o niskiej wartości uważa się te, które, gdy są nowe, mają wartość nie wyższą niż 5 000 USD, co na moment pierwszego
zastosowania odpowiada kwocie 18 799 PLN przeliczone po kursie z dnia 1 stycznia 2019 roku lub ekwiwalentu w innej walucie według
średniego kursu zamknięcia NBP na moment początkowego ujęcia dla każdej zawieranej umowy leasingu.

Uproszczenia dotyczące tych umów polegają na rozliczaniu opłat leasingowych jako kosztów:

metodą liniową, przez okres trwania umowy leasingu, lub
inną systematyczną metodą, jeżeli lepiej odzwierciedla ona sposób rozłożenia w czasie korzyści czerpanych przez korzystającego.

Przedmiot umowy leasingu nie może być zaliczany do przedmiotów o niskiej wartości, jeżeli z jego charakteru wynika, że nowy (nieużywany)
składnik aktywów ma zazwyczaj wysoką wartość. Jako przedmioty o niskiej wartości Grupa ujmuje np.: butle z gazem technicznym, ekspresy do
kawy, inne małe elementy wyposażenia.

Bazowy składnik aktywów może mieć niską wartość tylko wtedy, gdy:

1.

Grupa może odnosić korzyści z użytkowania samego bazowego składnika aktywów lub wraz z innymi zasobami, które są dla niej łatwo
dostępne, oraz

2.

bazowy składnik aktywów nie jest w dużym stopniu zależny od innych aktywów ani nie jest z nimi w dużym stopniu powiązany.

Jeżeli Grupa przekazuje składnik aktywów w subleasing lub spodziewa się przekazania składnika aktywów w subleasing, wówczas główny
leasing nie kwaliﬁkuje się jako leasing składnika aktywów o niskiej wartości.

Ustalenie okresu leasingu: umowy na czas nieokreślony

Ustalając okres leasingu dla umów na czas nieokreślony Grupa ustala okres leasingu, w którym wypowiedzenie umowy nie będzie
uzasadnione, dokonując profesjonalnego osądu i uwzględniając, między innymi:

poniesione nakłady w związku z daną umową lub
potencjalne koszty związane z wypowiedzeniem umowy leasingu, w tym koszty pozyskania nowej umowy leasingu takie jak koszty
negocjacji, koszty relokacji, koszty zidentyﬁkowania innego bazowego składnika aktywów odpowiadającego potrzebom leasingobiorcy,
koszty zintegrowania nowego składnika aktywów z działalnością Grupy lub kary za wypowiedzenie i podobne koszty, w tym koszty
związane ze zwrotem bazowego składnika aktywów w stanie określonym w umowie lub na miejsce wskazane w umowie lub
istniejące plany biznesowe oraz inne istniejące umowy uzasadniające wykorzystanie leasingowanego przedmiotu w danym okresie.

W przypadku gdy koszty związane z wypowiedzeniem umowy leasingu są istotne, przyjmuje się okres leasingu równy przyjętemu okresowi
amortyzacji podobnego środka trwałego o parametrach zbliżonych do przedmiotu leasingu.

W przypadku gdy poniesione nakłady w związku z daną umową są istotne, przyjmuje się okres leasingu równy oczekiwanemu okresowi
czerpania korzyści ekonomicznych z tytułu wykorzystywania poniesionych nakładów.

Wartość poniesionych nakładów stanowi odrębny składnik aktywów od aktywa z tytułu praw do użytkowania.

W ydzielanie komponentów nieleasingowych

Z umów, które zawierają komponenty leasingowe i nieleasingowe, Grupa dla wszystkich klas aktywów wydziela i ujmuje odrębnie komponenty
nieleasingowe np. serwis składników aktywów stanowiących przedmiot umowy i alokuje odpowiednio wynagrodzenie na bazie warunków
umowy, chyba że elementy nieleasingowe są uznane za nieistotne w kontekście całej umowy.
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PROFESJONALNY OSĄD
Ustalenie okresu leasingu

Przy ustalaniu okresu leasingu, Grupa rozważa wszystkie istotne fakty i zdarzenia, powodujące istnienie zachęt ekonomicznych do skorzystania
z opcji przedłużenia lub nie skorzystania z opcji wypowiedzenia. Grupa dokonuje również profesjonalnego osądu do ustalenia okresu
egzekwowalności umowy (okresu leasingu, w którym wypowiedzenie umowy nie będzie uzasadnione) w przypadku umów zawartych na czas
nieokreślony. Ocena okresu leasingu przeprowadzana jest na dzień rozpoczęcia leasingu. Ponowna ocena jest dokonywana w przypadku
wystąpienia znaczącego zdarzenia lub znaczącej zmiany w okolicznościach, które leasingobiorca kontroluje, wpływających na tę ocenę.

SZACUNKI
Okresy użytkowania składników aktywów z tytułu praw do użytkowania

Szacowany okres użytkowania aktywów z tytułu praw do użytkowania jest określany w ten sam sposób jak w przypadku rzeczowych aktywów
trwałych.

Ustalenie krańcowej stopy procentowej leasingobiorcy

W związku z tym, że Grupa nie posiada informacji odnośnie stopy procentowej dla umów leasingowych, stosuje krańcową stopę procentową do
wyceny zobowiązań z tytułu leasingu, jaką Grupa musiałaby zapłacić, aby na podobny okres i przy podobnych zabezpieczeniach pożyczyć
środki w danej walucie niezbędne do zakupu składnika aktywów o podobnej wartości co składnik aktywów z tytułu praw do użytkowania
w podobnym środowisku gospodarczym.
Standardy przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), zatwierdzone przez Unię Europejską, ale jeszcze
nieobowiązujące

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań ﬁnansowych” i MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych
i korygowanie błędów”: Deﬁnicja istotności
Zmiany do MSSF 9 – Instrumenty ﬁnansowe, MSR 39 – Instrumenty ﬁnansowe: ujmowanie i wycena oraz MSSF 7 – Instrumenty ﬁnansowe:
ujawnianie informacji: Reforma Referencyjnej Stopy Procentowej
Zmiany odniesień do założeń koncepcyjnych zawartych w MSSF, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2020 roku lub później

Standardy przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), oczekujące na zatwierdzenie przez Unię
Europejską

MSSF 17 – Umowy ubezpieczeniowe
Zmiany do MSSF 3 – Połączenie przedsięwzięć
Zmiany do MSSF 10 – Skonsolidowane sprawozdania ﬁnansowe oraz MSR 28 – Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięciach: sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym
przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany
Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań ﬁnansowych” – Klasyﬁkacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe,
obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później

Grupa oczekuje, iż powyżej wymienione standardy nie będą miały istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie ﬁnansowe Grupy
ORLEN.

Grupa zamierza przyjąć wymienione powyżej nowe standardy MSSF opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości lecz nieobowiązujące do dnia zatwierdzenia do publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania ﬁnansowego zgodnie
z datą ich wejścia w życie.
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6. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym
sprawozdaniu ﬁnansowym a uprzednio sporządzonymi i
opublikowanymi sprawozdaniami ﬁnansowymi
Zmiany wprowadzone w stosunku do danych ﬁnansowych opublikowanych w dniu 30 stycznia 2020 roku w skonsolidowanym raporcie
kwartalnym za IV kwartał 2019 roku wpływające na sumę bilansową i zysk netto:

Dane ujawnione w kwartalnej
informacji ﬁnansowej za
4 Q 2019

Korekta

Dane ujawnione w
skonsolidowanym sprawozdaniu
ﬁnansowym za
2019 rok

Aktywa, w tym:

71 376

(174 )

71 202

Rzeczowe aktywa trwałe

32 351

12

32 363

3 953

(1)

3 952

79

(28)

51

15 324

(250)

15 074

264

(2)

262

215

95

310

124

95

219

Pasywa, w tym:

71 376

(174 )

71 202

Zyski zatrzymane

35 358

(189)

35 169

Rezerwy krótkoterminowe i
długoterminowe

2 313

36

2 349

Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

1 508

(34)

1 474

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

15 125

7

15 132

Zobowiązania z tytułu podatku
dochodowego

127

(3)

124

Zobowiązania z tytułu leasingu
długterminowe

3 371

9

3 380

5 562

(197)

5 365

(97 218)

(83)

(97 301)

(1 804)

(2)

(1 806)

1 119

127

1 246

Pozostałe koszty operacyjne

(1 478)

(239)

(1 717)

Podatek dochodowy

(1 062)

8

(1 054)

Zysk netto

4 4 87

(189)

4 298

Aktywa z tytułu praw do użytkowania
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Zapasy
Należności z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe aktywa, w tym:

nieruchomości inwestycyjne

Zysk z działalności operacyjnej, w tym:
Koszt własny sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne

Powyższe zmiany mające wpływ na wynik dotyczyły głównie:

aktualizacji odpisów zapasów do wartości możliwej do uzyskania w kwocie (93) mln PLN,
odwrócenia odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w segmencie Detal oraz Wydobycie kwocie 72 mln PLN,
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utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów w segmencie Wydobycie w kwocie (35) mln PLN,
przeszacowania wartości nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej w kwocie 51 mln PLN,
rozpoznania rezerwy na potencjalne zobowiązania podatkowe w kwocie (36) mln PLN,
niedoborów materiałów w obcych magazynach w kwocie (156) mln PLN.

7. Struktura Grupy ORLEN
W ybrane zasady rachunkowości
Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie ﬁnansowe Grupy obejmuje aktywa, zobowiązania, kapitał własny, przychody, koszty i przepływy środków
pieniężnych Jednostki Dominującej i jej jednostek zależnych prezentowane w taki sposób, jakby należały one do pojedynczej jednostki i
sporządzane były na ten sam dzień sprawozdawczy, co jednostkowe sprawozdanie ﬁnansowe Jednostki Dominującej przy zastosowaniu tych
samych zasad rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach.

Spółki zależne konsolidowane są metodą pełną, udziały niekontrolujące prezentuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji ﬁnansowej
jako kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym, oddzielnie od kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Jednostki
Dominującej.

Wspólne działania prezentowane są poprzez ujęcie odpowiednich części aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów.

Wspólne przedsięwzięcia oraz inwestycje w jednostki stowarzyszone wycenia się przy zastosowaniu metody praw własności. Udział Grupy w
zysku lub stracie netto jednostki, w której dokonano inwestycji, ujmuje się w zysku lub stracie Grupy w pozostałej działalności operacyjnej. W
zakresie inwestycji w jednostki stowarzyszone Grupa wywiera znaczący wpływ gdy posiada bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez jednostki
zależne) od 20% do 49% praw głosu w jednostce, w której dokonano inwestycji, chyba że można w sposób oczywisty wykazać, że jest inaczej.

Profesjonalny osąd
Inwestycje w jednostkach zależnych i współkontrolowanych

Grupa, niezależnie od charakteru jej zaangażowania w danej jednostce (jednostce, w której dokonano inwestycji) określa swój status oceniając,
czy sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji, a także czy sprawuje współkontrolę we wspólnym przedsięwzięciu biorąc
pod uwagę wszystkie fakty i okoliczności.

PKN ORLEN jako Jednostka Dominująca Grupy jest podmiotem wielosegmentowym, odpowiednio alokowanym do wszystkich segmentów
operacyjnych i funkcji korporacyjnych.

Nazwa spółki

Spółka matka

Metoda
konsolidacji/
Metoda wyceny

Udział w liczbie głosów

31/12/2019

31/12/2018

Segment Downstream
Grupa ORLEN Lietuva
PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

AB ORLEN Lietuva

–

100%

pełna

OU ORLEN Eesti

AB ORLEN Lietuva

100%

100%

pełna

SIA ORLEN Latvija

AB ORLEN Lietuva

100%

100%

pełna

AB ORLEN Lietuva

–

100%

pełna

PARAMO, a.s.

UNIPETROL, a.s.

100%

100%

pełna

UNIPETROL RPA, s.r.o.

UNIPETROL, a.s.

100%

100%

pełna

AB ORLEN Lietuva

UAB Mazeikiu Naftos prekybos namai

UAB Emas
Grupa UNIPETROL
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UNIPETROL Slovensko, s.r.o.

UNIPETROL RPA, s.r.o.

100%

100%

pełna

UNIPETROL Deutschland GmbH

UNIPETROL RPA, s.r.o.

100%

100%

pełna

UNIPETROL RPA Hungary Kft.

UNIPETROL RPA, s.r.o.

100%

100%

pełna

Spolana s.r.o.

UNIPETROL RPA, s.r.o.

100%

100%

pełna

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

UNIPETROL RPA, s.r.o.

100%

100%

pełna

UNIPETROL RPA, s.r.o.

100%

100%

pełna

PETROTRANS, s.r.o.

UNIPETROL, a.s.

51%

51%

udział w
aktywach i
zobowiązaniach

PKN ORLEN S.A.

50%

50%

praw własności

Basell ORLEN Polyoleﬁns
Sp. z.o.o.

100%

100%

praw własności

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

Energomedia Sp. z o.o.

ORLEN POŁUDNIE S.A.

100%

100%

pełna

Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.

ORLEN POŁUDNIE S.A.

–

100%

pełna

ORLEN POŁUDNIE S.A.

89%

89%

pełna

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

ORLEN Oil Sp. z o.o.

–

90%

pełna

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

ORLEN ASFALT Sp. z o.o.

100%

100%

pełna

Anwil S.A.

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A.

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o.

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

ORLEN Aviation Sp. z o.o.

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

ORLEN Eko Sp. z o.o.

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

Baltic Power Sp. z o.o.

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

ORLEN KolTrans S.A.

PKN ORLEN S.A.

100%

99,91%

pełna

Ship-Service S.A.

PKN ORLEN S.A.

60,86%

60,86%

pełna

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

UAB Emas

ORLEN Serwis S.A.

100%

–

pełna

ORLEN Service Česká Republika s.r.o.

ORLEN Serwis S.A.

100%

–

pełna

Butadien Kralupy a.s.

Grupa Basell Orlen Polyoleﬁns
Basell ORLEN Polyoleﬁns Sp. z o.o.

Basell ORLEN Polyoleﬁns Sprzedaż Sp.
z o.o.
Grupa ORLEN Południe
ORLEN Południe S.A.

Konsorcjum Olejów Przepracowanych
– Organizacja Odzysku S.A.
Grupa ORLEN Oil

ORLEN Oil Sp. z o.o.
Platinum Oil Wielkopolskie Centrum
Dystrybucji S.A.
Grupa ORLEN Asfalt
ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

ORLEN Asfalt Ceska Republika s.r.o.

Grupa ORLEN Serwis
ORLEN Serwis S.A.
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Segment Detal
AB ORLEN Baltics Retail 1

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

ORLEN Deutschland
GmbH

100%

–

pełna

ORLEN Budonaft Sp .z o.o.

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.

PKN ORLEN S.A.

99,33%

99,33%

pełna

UNIPETROL RPA, s.r.o.

UNIPETROL, a.s.

100%

100%

pełna

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

ORLEN Upstream Sp. z
o.o.

100%

100%

pełna

1426628 Alberta Ltd.

ORLEN Upstream
Canada Ltd.

100%

100%

pełna

OneEx Operations Partnership

ORLEN Upstream
Canada Ltd.

100%

100%

pełna

Pieridae Production GP Ltd

ORLEN Upstream
Canada Ltd.

50%

50%

praw własności

Pieridae Production GP
Ltd

100%

100%

praw własności

ORLEN Upstream
Canada Ltd.

100%

100%

pełna

KCK Atlantic Holdings
Ltd.

80%

80%

praw własności

ORLEN Upstream Sp. z
o.o.

100%

100%

pełna

FX Energy, Inc.

100%

100%

pełna

FX Energy, Inc.

100%

100%

pełna

FX Energy Netherlands B.V.

FX Energy Netherlands
Partnership C.V.

100%

100%

pełna

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Netherlands
Partnership C.V.

100%

100%

pełna

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

UNIPETROL, a.s.

100%

100%

pełna

UNIPETROL, a.s.

100%

100%

pełna

UNIPETROL RPA, s.r.o.

70,95%

70,95%

pełna

Grupa ORLEN Deutschland
ORLEN Deutschland GmbH

ORLEN Detuschland
Betriebsgesellschaft mbH

Segment W ydobycie
Grupa ORLEN Upstream
ORLEN Upstream Sp. z o.o.

ORLEN Upstream Canada Ltd.

671519 NB
Ltd

KCK Atlantic Holdings Ltd.

Pieridae Production
LP*

FX Energy, Inc.

Frontier Exploration, Inc.
FX Energy Netherlands Partnership
C.V.

Funkcje Korporacyjne
AB ORLEN Lietuva
Grupa UNIPETROL
UNIPETROL, a.s.

UNIPETROL RPA, s.r.o.
Unipetrol výzkumně vzdělávací
centrum, a.s.
HC Verva Litvinov, a.s.
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PKN ORLEN S.A.

100%

–

pełna

Sigma BIS S.A.

PKN ORLEN S.A.

66%

–

pełna

ORLEN Administracja Sp. z o.o.

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

ORLEN Capital AB

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

ORLEN HOLDING MALTA
Ltd.

100%

100%

pełna

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

ORLEN OCHRONA Sp. z
o.o.

100%

100%

pełna

ORLEN Projekt S.A.

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

ORLEN Laboratorium S.A.

PKN ORLEN S.A.

100%

100%

pełna

PKN ORLEN S.A.

50%

50%

praw własności

PPPT S.A.

69,43%

69,43%

praw własności

ORLEN Centrum Usług
Korporacyjnych Sp. z o.o.
Grupa ORLEN Holding Malta

ORLEN Holding Malta Ltd.

Orlen Insurance Ltd.

Grupa ORLEN Ochrona
ORLEN Ochrona Sp. z o.o.

UAB Apsauga

Grupa Płocki Park PrzemysłowoTechnologiczny
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
(PPPT S.A.)

Centrum Edukacji Sp. z o.o.

1) Z dniem 16 października 2019 roku, spółka Akcinė bendrovė „Ventus Nafta“ z Grupy ORLEN, zmieniła nazwę spółki na Akcinė bendrovė ORLEN Baltics Retail oraz
dokonała rejestracji zmiany nazwy spółki.

*Spółka wyceniana metodą praw własności, pomimo 80% udziału w liczbie głosów. Inwestor nie sprawuje kontroli nad spółką (zgodnie z MSSF
10), nie może kierować samodzielnie istotną działalnością, wszystkie decyzje dotyczące ﬁnansowania, kapitału i produkcji wymagają
jednomyślnej zgody wspólników zgodnie z umową spółki.

Zakres działalności podstawowych spółek Grupy ORLEN

Nazwa jednostki

Siedziba

Podstawowa działalność

AB ORLEN Lietuva
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)

Litwa – Juodeikiai

przerób ropy naftowej, wytwarzanie produktów raﬁneryjnych oraz sprzedaż hurtowa

UNIPETROL a.s.
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)

Republika Czeska –
Praga

przerób ropy naftowej oraz produkcja i dystrybucja produktów raﬁneryjnych,
petrochemicznych i chemicznych

Anwil S.A.

Polska –
Włocławek

wytwarzanie nawozów azotowych, tworzyw sztucznych i chemikaliów

ORLEN Południe S.A.
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)

Polska – Trzebinia

przerób ropy naftowej, produkcja i sprzedaż biopaliw, olejów

ORLEN Oil Sp. z o.o.

Polska – Kraków

produkcja, dystrybucja i sprzedaż olejów smarowych, płynów eksploatacyjnych

ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)

Polska – Płock

produkcja i sprzedaż asfaltów drogowych oraz specyﬁków asfaltowych

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

Polska – Płock

handel paliwami płynnymi

Inowrocławskie Kopalnie Soli
„SOLINO” S.A.

Polska –
Inowrocław

magazynowanie ropy naftowej, paliw, wydobycie solanki oraz konfekcjonowanie soli

ORLEN Upstream Sp. z o.o.
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)

Polska – Warszawa

poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów, prowadzenie wydobycia ropy naftowej i
gazu ziemnego
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Zmiany w strukturze udziałowej Grupy ORLEN
RODZAJ TRANSAKCJI / SPÓŁKI

DATA
ZDARZENIA

LICZBA NABYTYCH /
(ZBYTYCH) AKCJI /
UDZIAŁÓW

UDZIAŁ W LICZBIE
GŁOSÓW PO
ZDARZENIU

NABYCIE AKCJI / UDZIAŁÓW
przez PKN ORLEN w:
23 stycznia
2019

1 000

100,00%

3
października
2019

6 600

66,00%

5 grudnia
2019

325

100,00%

6 listopada
2019

25 000

100,00%

31 maja 2019

5 700 000

100,00%

10 grudnia
2019

300 000*

100,00%

31 maja 2019

5 700 000

0,00%

SIGMA BIS S.A.

15
października
2019

198 000

66,00%

Baltic Power Sp. z o.o.

23
października
2019

1 000

100,00%

16 grudnia
2019

125 000

100,00%

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.

10 lipca 2019

454 004**

13,00%

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.

30 listopada
2019

1 013 105**

13,05%

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.

10 lipca 2019

3 038 361**

87,00%

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.

30 listopada
2019

6 740 895**

86,95%

19 grudnia
2019

995 000 000*

86,95%

ORLEN Usługi Finansowe sp. z o.o.

SIGMA BIS S.A.

ORLEN KolTrans S.A.

przez ORLEN Deutschland GmbH w:
Waterside XXXVII Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (ORLEN Deutschland
Betriebsgesellschaft mbH)
przez ORLEN Serwis S.A. w:
UAB EMAS

ORLEN Service Česká republika s.r.o.

ZBYCIE UDZIAŁÓW
przez AB ORLEN Lietuva w:
UAB EMAS
PODW YŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOW EGO SPÓŁKI I OBJĘCIE UDZIAŁÓW
przez PKN ORLEN w:

przez ORLEN Deutschland GmbH w:
Waterside XXXVII Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (ORLEN Deutschland
Betriebsgesellschaft mbH)
przez Unipetrol a.s. w:

przez UNIPETROL RPA s.r.o. w:

Spolana s.r.o.

ZMIANA FORMY PRAW NEJ SPÓŁEK
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RODZAJ TRANSAKCJI / SPÓŁKI

Przekształcenie spółki Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji Sp. z o.o. ze
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną
Przekształcenie spółki ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ze spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

DATA
ZDARZENIA

15 stycznia

LICZBA NABYTYCH /
(ZBYTYCH) AKCJI /
UDZIAŁÓW

UDZIAŁ W LICZBIE
GŁOSÓW PO
ZDARZENIU

–

100,00%

1 marca 2019

–

99,94%

16
października

–

100,00%

16 grudnia
2019

–

100,00%

2 lutego
2019

–

100,00%

2 grudnia
2019

–

100,00%

9 grudnia
2019

–

100,00%

2019

–

2,34%

2019

ZMIANA NAZW Y SPÓŁEK

z AB Ventus Nafta na AB ORLEN Baltics Retail

2019
z Waterside XXXVII Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH na ORLEN
Deutschland Betriebsgesellschaft mbH
POZOSTAŁE ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY
Grupa ORLEN Południe

Inkorporacja spółki Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. do spółki ORLEN Południe S.A.

Grupa ORLEN OIL
Inkorporacja spółki Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji S.A. do spółki
ORLEN OIL Sp. z o.o.
Grupa AB ORLEN Lietuva

Inkorporacja spółki AB Mažeikių Nafta Trading House do spółki AB ORLEN Lietuva

Grupa ORLEN Upstream
Stopniowe rozwadnianie udziału ORLEN Upstream Canada Ltd. w spółce Pieridae
Energy Limited w efekcie wielokrotnych emisji akcji przez spółkę na przestrzeni całego
roku

* Wartość nominalna wyrażona w koronach czeskich (CZK), kapitał zakładowy spółki nie został podzielony na udziały.
** Wartość nominalna wyrażona w euro (EUR), kapitał zakładowy spółki nie został podzielony na udziały.

Zmiany struktury Grupy są elementem realizacji strategii zakładającej koncentrację na działalności podstawowej i przeznaczanie uwolnionego
kapitału na rozwój Grupy w najbardziej perspektywicznych obszarach.

Jednostki strukturyzowane
ORLEN Capital AB

Przedmiotem działalności spółki jest pozyskiwanie środków pieniężnych w drodze emisji obligacji oraz innych instrumentów ﬁnansowych dla
inwestorów instytucjonalnych i prywatnych oraz udzielanie pożyczek lub kredytów do spółek Grupy a także prowadzenie wszelkich innych
czynności związanych z powyższymi instrumentami ﬁnansowymi.

W dniu 30 czerwca 2014 roku oraz w dniu 7 czerwca 2016 roku ORLEN Capital AB zrealizował emisje euroobligacji z 7 letnim okresem wykupu
na łączną kwotę 5 323 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2019 roku (co odpowiada 1 250 mln EUR). Środki pozyskane przez ORLEN
Capital w drodze emisji zostały pożyczone do PKN ORLEN na mocy zawartych umów pożyczki. PKN ORLEN jest gwarantem obu emisji obligacji
na mocy nieodwołalnych i bezwarunkowych gwarancji wydanych na rzecz obligatariuszy w łącznej kwocie 8 943 mln PLN przeliczone kursem z
dnia 31 grudnia 2019 roku (co odpowiada 2,1 mld EUR). Gwarancje zostały udzielone na okres trwania emisji euroobligacji, czyli odpowiednio do
30 czerwca 2021 roku i 7 czerwca 2023 roku.

ORLEN Insurance Ltd.

ORLEN Insurance jest wewnętrznym towarzystwem ubezpieczeniowym (tzw. captive), którego głównym celem działalności jest ubezpieczanie i
reasekurowanie działalności Grupy, dopasowując ubezpieczenia do indywidualnych jej potrzeb w zakresie posiadanego majątku i potencjalnej
utraty marży.
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DANE SEGMENTOW E

Kapitały:

8. Segmenty działalności

Downstream

Detal

Produkcja

W ydobycie

Działalność na stacjach paliw

Funkcje korporacyjne

Poszukiwanie i wydobycie
zasobów mineralnych

Sprzedaż raﬁneryjna i
petrochemiczna

Zarządzanie
Administracja
Pozostałe stanowiące tzw.

Energetyka

pozycję uzgodnieniową

W ybrane zasady rachunkowości
Oceny wyników ﬁnansowych segmentów operacyjnych i decyzje o przydziale zasobów dokonywane są głównie na bazie EBITDA. Wskaźnik
EBITDA jest jedną z miar efektywności prowadzonej działalności, która nie jest zdeﬁniowana w MSSF. Grupa ORLEN deﬁniuje wskaźnik EBITDA
jako zysk/(strata) netto za dany okres sprawozdawczy przed uwzględnieniem wpływu podatku dochodowego, efektów działalności ﬁnansowej
oraz kosztów amortyzacji.

Przychody z transakcji z podmiotami zewnętrznymi i transakcje między segmentami realizowane są na warunkach rynkowych.

9. Przychody, koszty, wyniki ﬁnansowe, zwiększenia aktywów
trwałych
2019 rok

NOTA

Sprzedaż zewnętrzna

11.1, 11.2

Segment
Downstream

Segment
Detal

Segment
W ydobycie

Funkcje
Korporacyjne

W yłączenia

Razem

71 604

38 910

608

81

–

111 203

Sprzedaż między segmentami

19 099

179

–

444

(19 722)

–

Przychody ze sprzedaży

90 703

39 089

608

525

(19 722)

111 203

(86 419)

(36 645)

(598)

(1 522)

19 722

(105 462)

Koszty operacyjne ogółem
Pozostałe przychody operacyjne

11.9

861

167

122

96

–

1 246

Pozostałe koszty operacyjne

11.10

(1 172)

(173)

(287)

(85)

–

(1 717)

(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty
wartości instrumentów ﬁnansowych

11.12

(10)

(7)

–

(24)

–

(41)
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Segment
Downstream

NOTA

Udział w wyniku ﬁnansowym jednostek
wycenianych metodą praw własności

12.3

Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej
Przychody i koszty ﬁnansowe netto

Segment
Detal

Segment
W ydobycie

Funkcje
Korporacyjne

W yłączenia

Razem

136

–

–

–

–

136

4 099

2 431

(155)

(1 010)

–

5 365

11.11

(11)

(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty
wartości instrumentów ﬁnansowych

(2)

5 352

Zysk przed opodatkowaniem

(1 054)

Podatek dochodowy

4 298

Zysk netto
2 380

630

319

168

–

3 497

EBITDA

6 479

3 061

164

(842)

–

8 862

Zwiększenia aktywów trwałych, w tym:

4 036

3 365

635

737

–

8 773

1 047

1 974

3

292

–

3 316

Amortyzacja

11.8

wpływ wdrożenia MSSF 16

2018 rok

NOTA

Segment
Downstream

Segment
Detal

Segment
W ydobycie

Funkcje
Korporacyjne

W yłączenia

Razem

Sprzedaż zewnętrzna
11.1, 11.2

71 663

37 339

605

99

–

109 706

Sprzedaż między
segmentami

18 074

135

–

431

(18 640)

–

Przychody ze sprzedaży

89 737

37 474

605

530

(18 640)

109 706

(85 204)

(35 139)

(570)

(1 327)

18 640

(103 600)

Koszty operacyjne ogółem
Pozostałe przychody
operacyjne

11.9

1 593

114

271

172

–

2 150

Pozostałe koszty operacyjne

11.10

(456)

(141)

(327)

(228)

–

(1 152)

(Strata)/odwrócenie straty z
tytułu utraty wartości
instrumentów ﬁnansowych

11.12

(5)

(2)

–

(9)

–

(16)

Udział w wyniku ﬁnansowym
jednostek wycenianych
metodą praw własności

12.3

127

–

–

–

–

127

5 792

2 306

(21)

(862)

–

7 215

Zysk/(Strata) z działalności
operacyjnej
Przychody i koszty ﬁnansowe
netto
(Strata)/odwrócenie straty z
tytułu utraty wartości
instrumentów ﬁnansowych
Zysk przed
opodatkowaniem
Podatek dochodowy

11.11

(104)

(1)

7 110

(1 506)
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NOTA

Segment
Downstream

Segment
Detal

Segment
W ydobycie

Funkcje
Korporacyjne

W yłączenia

Razem

Zysk netto
Amortyzacja

5 604
1 791

4 61

308

113

–

2 673

EBITDA

7 583

2 767

287

(749)

–

9 888

Zwiększenia aktywów
trwałych

2 451

832

74 0

257

–

4 280

11.8

Zwiększenia aktywów trwałych obejmują zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, nieruchomości
inwestycyjnych oraz aktywów z tytułu praw do użytkowania wraz z kapitalizacją kosztów ﬁnansowania zewnętrznego oraz zmniejszenie z tytułu
otrzymanych/należnych kar za nienależyte wykonanie kontraktu

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, aktywów z tytułu praw do użytkowania,
pozostałych składników majątku trwałego oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży

NOTA

Utworzenie

Odwrócenie

2019

2018

2019

2018

Segment Downstream

(63)

(154)

6

845

Segment Detal

(112)

(86)

128

73

Segment Wydobycie

(241)

(272)

110

254

Odpisy aktualizujące segmentów

(416)

(512)

24 4

1 172

(8)

(12)

1

56

(424 )

(524 )

245

1 228

Funkcje Korporacyjne
11.9, 11.10, 12.4

10. Aktywa w podziale na segmenty operacyjne i obszary
geograﬁczne
10.1 Aktywa w podziale na segmenty operacyjne
31/12/2019

31/12/2018

47 199

46 129

Segment Detal

9 945

6 974

Segment Wydobycie

4 440

4 175

Aktywa segmentów

61 584

57 278

9 705

6 914

(87)

(51)

71 202

64 141

Segment Downstream

Funkcje Korporacyjne
Wyłączenia

Do segmentów operacyjnych przyporządkowuje się wszystkie aktywa z wyjątkiem aktywów ﬁnansowych, aktywów podatkowych oraz środków
pieniężnych. Aktywa użytkowane wspólnie przez segmenty operacyjne przydziela się na podstawie klucza opartego o udział w przychodach.
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10.2 Aktywa trwałe w podziale na obszary geograﬁczne
Udział %
2019

2018

2019

2018

23 082

20 202

60,5%

61,3%

Niemcy

1 842

979

4 ,8%

3,0%

Czechy

8 491

7 663

22,3%

23,3%

Litwa, Łotwa, Estonia

1 307

1 110

3,4%

3,4%

Kanada

3 413

2 982

9,0%

9,0%

38 134

32 936

100,0%

100,0%

Polska

Aktywa trwałe w podziale na obszary geograﬁczne na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku obejmują rzeczowe aktywa trwałe (nota
12.1), wartości niematerialne (nota 12.2), nieruchomości inwestycyjne (nota 12.8), aktywa z tytułu praw do użytkowania (nota 14 .2.1) oraz prawo
wieczystego użytkowania gruntów (nota 12.8).
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11.1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

W YBRANE ZASADY RACHUNKOW OŚCI
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży dóbr i usług ujmuje się w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia
poprzez przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi (tj. składnika aktywów) klientowi, w kwocie odzwierciedlającej wynagrodzenie, do
którego – zgodnie z oczekiwaniem Grupy – będzie ona uprawniona w zamian za te dobra lub usługi. Zasadę tę Grupa stosuje również w
stosunku do wynagrodzenia, które obejmuje kwotę zmienną. Przekazanie składnika aktywów następuje w momencie, gdy klient uzyskuje
kontrolę nad tym składnikiem aktywów. Następujące okoliczności świadczą o przeniesieniu kontroli zgodnie z MSSF 15: bieżące prawo
sprzedającego do zapłaty za składnik aktywów, posiadanie przez klienta tytułu prawnego do aktywa, ﬁzyczne posiadanie składnika aktywów,
transfer ryzyk i korzyści oraz przyjęcie składnika aktywów przez klienta. Przychody obejmują kwoty otrzymane i należne z tytułu dostarczonych
produktów, towarów, materiałów i usług, pomniejszone o rabaty oraz podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy i opłatę paliwową.
Wysokość przychodów ustala się według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej. Przychody ze sprzedaży dóbr i usług są
korygowane o zyski lub straty z tytułu rozliczenia instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne dotyczące powyższych przychodów.

Przychody i koszty dotyczące usług, których moment rozpoczęcia i zakończenia przypadają w różnych okresach sprawozdawczych, ujmuje się
na podstawie stopnia zaawansowania usługi, jeżeli można w wiarygodny sposób wycenić wynik z transakcji, w innych przypadkach, przychody
ujmuje się tylko do wysokości kosztów poniesionych do danego dnia, nie wyższych jednak od kosztów, które Grupa spodziewa się odzyskać. W
umowach z klientami zawieranych przez Grupę nie występuje istotny element ﬁnansowania.

PROFESJONALNY OSĄD
Grupa w oparciu o dokonane analizy klauzul umownych w kontraktach sprzedażowych zidentyﬁkowała model agencyjny głównie w obszarze
sprzedaży LPG oraz sprzedaży towarów pozapaliwowych przez ORLEN Deutschland do sieci klientów.

Zobowiązanie z tytułu programu lojalnościowego VITAY, powstaje w momencie sprzedaży dóbr i usług na stacjach własnych i franczyzowych
dla każdej pojedynczej transakcji sprzedaży oraz w przypadku zakupu przez klientów Grupy w e-Sklepach partnerów i polega na naliczaniu
punktów uprawniających do zniżek na przyszłe zakupy. Do ujęcia zobowiązania przyjęty jest współczynnik 68,5% uwzględniający
prawdopodobieństwo jego realizacji, w oparciu o empiryczne dane wykorzystanych punktów w stosunku do wydanych klientom w okresie
ostatnich 36 miesięcy.

Grupa dokonała oceny, że świadczone usługi marketingowe na rzecz dostawców są nierozerwalnie związane z zakupem tych towarów, stąd
przychody z usługi pomniejszają koszty związane z ich zakupem i wydaniem do sprzedaży.

393

Udział %
NOTA

2019

2018

2019

2018

93 009

91 014

83,6%

83,0%

92 690

90 792

83,3%

82,8%

wyłączone z zakresu MSSF 15

319

222

0,3%

0,2%

Przychody ze sprzedaży towarów i
materiałów

18 194

18 692

16,4%

17,0%

18 161

18 692

16,4%

17,0%

33

–

–

–

111 203

109 706

100,0%

100,0%

110 851

109 484

99,7%

99,8%

Przychody ze sprzedaży produktów i usług

przychody z tytułu z umów z klientami

przychody z tytułu z umów z klientami
wyłączone z zakresu MSSF 15
Przychody ze sprzedaży, w tym:

przychody z tytułu z umów z klientami

11.4 – 11.7

Przychody wyłączone z zakresu MSSF15 dotyczą umów leasingu operacyjnego oraz rekompensat do cen energii.

Zobowiązania do wykonania świadczenia
Grupa w ramach zawieranych kontraktów, zobowiązuje się do dostarczenia na rzecz klientów głównie produktów oraz towarów raﬁneryjnych,
petrochemicznych, energii oraz ropy naftowej i gazu. W ramach tych umów Grupa działa jako zleceniodawca.

Ceny transakcyjne w występujących umowach z klientami nie podlegają ograniczeniom. Nie występują istotne umowy obowiązujące w Grupie,
które przewidują zobowiązania do przyjęcia zwrotów, zwroty wynagrodzenia i inne podobne zobowiązania. Grupa nie identyﬁkuje przychodów,
dla których otrzymanie zapłaty jest warunkowe.

Udzielone w ramach umów gwarancje są gwarancjami stanowiącymi zapewnienie klienta, że dany produkt jest zgodny z ustaloną
specyﬁkacją. Nie polegają one na świadczeniu oddzielnej usługi.

W ramach segmentu Downstream i Wydobycie występuje głównie sprzedaż z odroczonym terminem płatności. W ramach segmentu Detal
występuje zarówno sprzedaż gotówkowa jak również sprzedaż realizowana z odroczonym terminem płatności przy użyciu kart paliwowych
upoważniających klientów do ciągłego zakupu w sieci stacji paliw. Rozliczenia z klientami odbywają się w większości okresach
dwutygodniowych (tzw. Karty Flotowe).

Zazwyczaj płatność jest wymagalna po dostarczeniu dobra lub po zakończeniu usługi. W umowach z klientami segmentu Downstream i Detal
w większości stosowane są terminy płatności nieprzekraczające 30 dni, natomiast w segmencie Wydobycie nieprzekraczające 60 dni.

Zmienność wynagrodzenia w umowach z klientami związana jest głównie z rabatami wolumenowymi.

Otoczenie makroekonomiczne
Grupa ORLEN funkcjonuje w warunkach zmiennego otoczenia makroekonomicznego. Sytuacja gospodarcza, rynek pracy oraz trendy
makroekonomiczne mają istotny wpływ na poziom konsumpcji paliw i produktów petrochemicznych, a w konsekwencji na wielkość i ceny ich
sprzedaży. Na osiągane marże w segmencie Downstream główny wpływ wywierają notowania produktów raﬁneryjnych i petrochemicznych
oraz ceny ropy naftowej. Ceny ropy są kształtowane przez takie czynniki jak zmiany popytu, wielkość wydobycia i światowe poziomy zapasów
ropy oraz notowania paliw.

Podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym sytuację gospodarczą jest wskaźnik PKB (Produkt Krajowy Brutto), który determinowany
przez konsumpcję, nakłady inwestycyjne oraz eksport pozwala ocenić w jakim stadium znajduje się gospodarka. Ze zmianami wskaźnika PKB
zazwyczaj skorelowane są zmiany stopy bezrobocia oraz konsumpcji paliw. Ogólna kondycja gospodarki, mierzona między innymi poziomem
PKB wpływa na bieżące, jak i przyszłe zachowania konsumentów.
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Podział przychodów z umów z klientami według kryteriów
Grupa dokonuje podziału przychodów z umów z klientami w podziale na:

rodzaj dobra lub usługi,
region geograﬁczny,
rodzaj umowy,
termin przekazania,
okres obowiązywania umowy,
kanał sprzedaży.

W ocenie Grupy podział wg powyższych kryteriów umożliwia w najlepszym stopniu na zapoznanie się z charakterem, kwotą, terminami
uzyskania oraz niepewnością związaną z przychodami i przepływami pieniężnymi wynikającymi z umów z klientami.

395

11.2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W EDŁUG
SEGMENTÓW OPERACYJNYCH W PODZIALE
NA ASORTYMENTY

Udział %
2019

2018

2019

2018

Segment Downstream
Przychody z tytułu umów z klientami MSSF 15

71 4 81

71 568

64 ,3%

65,2%

Lekkie destylaty

12 098

12 925

10,9%

11,8%

Średnie destylaty

35 916

34 787

32,3%

31,7%

Frakcje ciężkie

6 369

7 339

5,7%

6,7%

Monomery

3 585

3 260

3,2%

3,0%

Polimery

2 390

2 643

2,1%

2,4%

Aromaty

1 080

1 096

1,0%

1,0%

903

825

0,8%

0,8%

Tworzywa sztuczne

1 218

1 409

1,1%

1,3%

PTA

1 893

1 528

1,7%

1,4%

Pozostałe*

6 029

5 756

5,5%

5,1%

123

95

0,1%

0,1%

71 604

71 663

64 ,4%

65,3%

38 703

37 232

34 ,8%

33,9%

Lekkie destylaty

14 659

14 266

13,2%

13,0%

Średnie destylaty

20 405

19 879

18,3%

18,1%

3 639

3 087

3,3%

2,8%

207

107

0,2%

0,1%

38 910

37 339

35,0%

34 ,0%

608

605

0,5%

0,6%

NGL ***

314

337

0,3%

0,2%

Ropa naftowa

126

95

0,1%

0,2%

Gaz ziemny

163

168

0,1%

0,2%

Nawozy sztuczne

W yłączone z zakresu MSSF 15

Segment Detal
Przychody z tytułu umów z klientami MSSF 15

Pozostałe **
W yłączone z zakresu MSSF 15

Segment W ydobycie
Przychody z tytułu umów z klientami MSSF 15
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Udział %
5

5

–

–

608

605

0,5%

0,6%

Przychody z tytułu umów z klientami MSSF 15

59

79

0,1%

0,1%

W yłączone z zakresu MSSF 15

22

20

–

–

81

99

0,1%

0,1%

111 203

109 706

100,0%

100,0%

Pozostałe

Funkcje Korporacyjne

* Pozostałe obejmują głównie: solankę, sól wypadową, destylaty próżniowe, aceton, amoniak, butadien, fenol, gazy techniczne, kaprolaktam, ług sodowy oraz siarkę.
Dodatkowo ujmują przychody ze sprzedaży usług i materiałów.
** Pozostałe obejmuje głównie sprzedaż towarów pozapaliwowych.
*** NGL (Natural Gas Liquids).

W 2019 roku oraz 2018 roku Grupa nie zidentyﬁkowała wiodących klientów, z którymi zrealizowałaby indywidualnie przychody ze sprzedaży
przekraczające poziom 10% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN.
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11.3. PODZIAŁ GEOGRAFICZNY PRZYCHODÓW
ZE SPRZEDAŻY – ZAPREZENTOW ANY W EDŁUG
KRAJU SIEDZIBY ZLECENIODAW CY

Udział %
NOTA

2019

2019

2018

2018

Przychody z tytułu z umów z klientami

Polska

51 672

49 800

46,5%

45,4%

Niemcy

16 102

16 776

14 ,5%

15,3%

Czechy

14 802

14 460

13,3%

13,2%

Litwa, Łotwa, Estonia

11 972

10 996

10,8%

10,0%

Pozostałe kraje

16 303

17 452

14 ,6%

15,9%

110 851

109 484

99,7%

99,8%

Polska

141

117

0,1%

0,1%

Niemcy

88

–

0,1%

–

Czechy

123

105

0,1%

0,1%

352

222

0,3%

0,2%

111 203

109 706

100,0%

100,0%

wyłączone z zakresu MSSF15

9, 11.1

Pozycja pozostałe kraje zawiera głównie sprzedaż zrealizowaną dla klientów ze Szwajcarii, Singapuru, Ukrainy, Słowacji, Wielkiej Brytanii
i Węgier.
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11.4 . PRZYCHODY Z TYTUŁU UMÓW Z
KLIENTAMI W EDŁUG KRYTERIUM RODZAJU
UMOW Y

NOTA

Oparte na
stałej cenie
Oparte na
zmiennej
cenie
Rozliczane
w oparciu o
zużyty czas i

Segment
Downstream

Segment
Detal
2019

Segment W ydobycie

2018

2019

Funkcje Korporacyjne

2018

2019

2018

Razem

2019

2018

2019

2018

67 803

68 010

38 516

37 228

608

605

47

40

106 974

105 883

3 570

3 528

184

–

–

–

4

–

3 758

3 528

108

30

3

4

–

–

8

39

119

73

71 4 81

71 568

38 703

37 232

608

605

59

79

110 851

109 4 84

nakłady
11.1

Klient posiada prawo do rabatów, kar, które stanowią zgodnie z MSSF 15 element zmiennego wynagrodzenia. Grupa ujmuje przychody w
kwocie wynagrodzenia, co do którego – zgodnie z oczekiwaniami – będzie uprawniona i które nie ulegnie odwróceniu w przyszłości. W
konsekwencji nie ujmuje przychodów, które mogą się zmienić w związku z udzielonymi rabatami oraz nałożonymi karami.
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11.5. PRZYCHODY Z TYTUŁU UMÓW Z
KLIENTAMI W EDŁUG TERMINU PRZEKAZANIA

NOTA

Segment
Downstream
2019

W
określonym

Segment
Detal
2018

Segment
W ydobycie
2019

Funkcje
Korporacyjne

2018

2019

Razem

2018

2019

2018

2019

2018

49 634

50 965

28 961

19 267

–

–

21

15

78 616

70 247

21 847

20 603

9 742

17 965

608

605

38

64

32 235

39 237

71 4 81

71 568

38 703

37 232

608

605

59

79

110 851

momencie
W miarę
upływu
czasu
11.1

109 4 84

W ramach segmentu Downstream, w zakresie sprzedaży produktów petrochemicznych i raﬁneryjnych Grupa ujmuje przychody z tytułu
spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia, w zależności od zastosowanych warunków dostawy (Incoterms). W przypadku niektórych
dostaw na Grupie ciąży obowiązek organizacji transportu lub/i ubezpieczenia. W przypadku, kiedy kontrola nad dobrem przechodzi na klienta
przed wykonaniem usługi transportu, dostawa dobra oraz transport (oraz ewentualnie ubezpieczenie) stanowią odrębne zobowiązania do
wykonania świadczenia. Dostawa dobra jest świadczeniem spełnianym w punkcie czasu, natomiast usługa transportu jest usługą ciągłą
(spełnianą w miarę upływu czasu). W przypadku usługi transportu oraz ubezpieczenia klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące
z usługi.

W segmencie Detal momentem spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia i ujęcia przychodów jest moment wydania dobra, z
wyłączeniem sprzedaży paliw przy użyciu Kart Flotowych.

W przypadku sprzedaży przekazywanej w miarę upływu czasu Grupa ujmuje przychody co najmniej w okresach miesięcznych, gdzie rozliczenia
między stronami umowy odbywają się cyklicznie i odzwierciedlają kwotę do otrzymania wynagrodzenia, które przysługuje Grupie za
przekazanie towarów i usług klientowi. Przychody rozpoznawane w miarę upływu czasu w ramach segmentu Downstream dotyczą głównie
energii i ciepła, sprzedaży paliw przy użyciu Kart Flotowych w ramach segmentu Detal oraz sprzedaży gazu i ropy naftowej w ramach
segmentu Wydobycie.
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11.6. PRZYCHODY Z TYTUŁU UMÓW Z
KLIENTAMI W EDŁUG OKRESU
OBOW IĄZYW ANIA UMOW Y

NOTA

Segment
Downstream
2019

Segment
Detal

2018

2019

Segment
W ydobycie

2018

2019

Funkcje
Korporacyjne

2018

2019

2018

Razem

2019

2018

Krótkoterminowe

70 612

70 961

38 701

37 228

608

605

55

40

109 976

108 834

Długoterminowe

869

607

2

4

–

–

4

39

875

650

71 4 81

71 568

38 703

37 232

608

605

59

79

110 851

109 4 84

11.1

W Grupie w większości okres obowiązywania umów jest krótkoterminowy. Przychody dotyczące usług, których moment rozpoczęcia i
zakończenia przypadają w różnych okresach sprawozdawczych (umowy długoterminowe), ujmuje się na podstawie stopnia zaawansowania
usługi, jeżeli można w wiarygodny sposób wycenić wynik z transakcji. Umowy długoterminowe, które pozostają niespełnione w całości na dzień
bilansowy dotyczą m.in. kontraktów budowlano-montażowych, sprzedaży energii.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa dokonała analizy wartości ceny transakcyjnej przypisanej do niespełnionych zobowiązań do wykonania
świadczenia na koniec roku. Niespełnione lub częściowo niespełnione zobowiązania do wykonania świadczenia na koniec roku dotyczyły
głównie umów sprzedaży energii elektrycznej i mediów energetycznych, które zakończą się w ciągu 2020 roku lub są zawarte na czas
nieokreślony z terminem wypowiedzenia do 12 miesięcy. W związku z tym, że opisane zobowiązania stanowią część umów, które można uznać
za krótkoterminowe, bądź też przychody z tytułu spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia z tych umów są rozpoznawane w kwocie,
którą Grupa ma prawo zafakturować, Grupa zastosowała praktyczne rozwiązanie, zgodnie z którym nie ujawnia informacji o łącznej kwocie
ceny transakcyjnej przypisanej do zobowiązań do wykonania świadczenia.
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11.7. PRZYCHODY Z TYTUŁU UMÓW Z
KLIENTAMI W EDŁUG KANAŁÓW SPRZEDAŻY

NOTA

Segment Downstream

2019
Sprzedaż
bezpośrednia
Pozostała sprzedaż
11.1

2018

Segment
Detal

Segment W ydobycie

2019

2018

2019

2018

Funkcje Korporacyjne

2019

2018

Razem

2019

2018

–

3

38 700

37 220

–

–

–

–

38 700

37 223

71 481

71 565

3

12

608

605

59

79

72 151

72 261

71 4 81

71 568

38 703

37 232

608

605

59

79

110 851

109 4 84

Grupa realizuje sprzedaż bezpośrednio klientom końcowym w segmencie Detal zarządzającym siecią blisko 2 836 stacji paliw: 2 294 stacji
własnych i 542 stacji prowadzonych w systemie umowy franszyzy.

Sprzedaż Grupy do klientów w segmencie Downstream realizowana jest przy wykorzystaniu sieci uzupełniających się elementów
infrastruktury: terminali paliw, lądowych baz przeładunkowych, sieci rurociągów, a także transportu kolejowego oraz cysternami
samochodowymi.
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11.8. KOSZTY W EDŁUG RODZAJU

W YBRANE ZASADY RACHUNKOW OŚCI
Koszty
Koszt własny sprzedaży obejmuje koszt sprzedanych wyrobów, towarów, materiałów i usług oraz odpisy wartości zapasów do ich cen sprzedaży
netto możliwych do uzyskania. Koszty są korygowane o zyski lub straty z tytułu rozliczenia instrumentów zabezpieczających przepływy
pieniężne dotyczące powyższych kosztów.

Koszty sprzedaży obejmują koszty pośrednictwa w sprzedaży, koszty handlowe, koszty reklamy i promocji oraz koszty dystrybucji.

Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty związane z zarządzaniem i administrowaniem Grupą jako całością.

Udział %
2019

2019

2018

2018

Zużycie materiałów i energii

(75 468)

(75 789)

71,4%

72,7%

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

(16 035)

(16 484)

15,2%

15,8%

(4 519)

(4 593)

4 ,3%

4 ,4%

2 942

(2 628)

2,8%

2,5%

(2 336)

(2 041)

2,3%

2,1%

(463)

(450)

0,4%

0,4%

Amortyzacja

(3 497)

(2 673)

3,3%

2,6%

Podatki i opłaty

(2 659)

(1 540)

2,5%

1,5%

(647)

(543)

0,5%

0,5%

(105 767)

(104 250)

100,0%

100,0%

Zmiana stanu zapasów

164

479

Świadczenia na własne potrzeby

141

171

(105 4 62)

(103 600)

Koszty sprzedaży

6 355

4 745

Koszty ogólnego zarządu

1 806

1 590

Koszt własny sprzedaży

(97 301)

(97 265)

Usługi obce
Świadczenia pracownicze, w tym:

wynagrodzenia
ubezpieczenia społeczne

Pozostałe

Koszty operacyjne

W 2019 roku pozycja podatki i opłaty obejmuje wartość opłaty emisyjnej obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku w wysokości (1 200) mln PLN.
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11.9. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

NOTA

2019

2018

Zysk ze zbycia nieﬁnansowych aktywów trwałych

21

17

Odwrócenie rezerw

26

34

245

1 228

54

327

Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów ﬁnansowych dotyczących ekspozycji
operacyjnej

466

204

Część nieefektywna dotycząca wyceny i rozliczenia ekspozycji operacyjnej

120

99

165

24

149

217

29

147

1 24 6

2 150

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych, aktywów z tytułu praw do użytkowania, pozostałych składników majątku
trwałego oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży

9, 12.4

Kary i odszkodowania

Rozliczenie kosztów zabezpieczenia
Pozostałe, w tym:

otrzymane/należne certyﬁkaty energetyczne

13.4

W dniu 13 sierpnia 2015 roku miała miejsce awaria instalacji do produkcji etylenu w Grupie Unipetrol. W wyniku uzgodnień z ubezpieczycielami
została ustalona ostateczna kwota odszkodowania na pokrycie kosztów odbudowy instalacji oraz utraconych korzyści w związku z czym w 2018
roku Grupa rozpoznała w pozycji kary i odszkodowania kwotę 264 mln PLN.
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11.10. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

NOTA
Strata ze zbycia nieﬁnansowych aktywów trwałych
Utworzenie rezerw
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych, aktywów z tytułu praw do użytkowania i pozostałych składników majątku
trwałego

9, 12.4

Kary, szkody i odszkodowania
Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów ﬁnansowych dotyczących ekspozycji
operacyjnej
Część nieefektywna dotycząca wyceny i rozliczenia ekspozycji operacyjnej
Rozliczenie kosztów zabezpieczenia

13.4

Pozostałe, w tym:

darowizny
niedobory materiałów w magazynach obcych

14 .4 .1

2019

2018
(55)

(47)

(104)

(54)

(424)

(524)

(24)

(17)

(692)

(215)

(92)

(106)

(4)

–

(318)

(189)

(58)

(71)

(156)

–

(1 717)

(1 152)

W 2019 i 2018 roku pozycje netto wycen i rozliczeń pochodnych instrumentów ﬁnansowych dotyczących ekspozycji operacyjnej (instrumenty
niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń) wyniosły odpowiednio (226) mln PLN i (11) mln PLN i dotyczyły głównie swapów
towarowych zabezpieczających niedopasowanie czasowe na zakupach ropy i przyszłej sprzedaży produktów, w tym po stałej cenie.

Wpływ na zmianę wyceny i rozliczenia pochodnych instrumentów ﬁnansowych w 2019 roku miało kształtowanie się cen ropy naftowej
i produktów raﬁneryjnych oraz kursów walutowych.

W 2019 i 2018 roku pozycje netto części nieefektywnych dotyczących ekspozycji operacyjnej instrumentów objętych rachunkowością
zabezpieczeń wyniosły odpowiednio 28 mln PLN i (7) mln PLN i dotyczyły głównie swapów towarowych zabezpieczających ponadnormatywne
zapasy operacyjne, ﬁzyczną sprzedaż produktów oraz forwardów walutowych zabezpieczających ekspozycję operacyjną.
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11.11.1. PRZYCHODY FINANSOW E

2019
Odsetki obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej
Dywidendy
Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów ﬁnansowych
Pozostałe

2018
48

39

5

4

801

1 287

36

83

890

1,413
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11.11.2. KOSZTY FINANSOW E

2019

2018

Odsetki obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej

(187)

(195)

Odsetki z tytułu leasingu

(100)

(9)

(2)

(3)

–

(353)

(547)

(850)

(65)

(107)

(901)

(1 517)

Odsetki od zobowiązań podatkowych
Nadwyżka ujemnych różnic kursowych
Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów ﬁnansowych
Pozostałe

W 2019 i 2018 roku pozycje netto wycen i rozliczeń pochodnych instrumentów ﬁnansowych (instrumenty niewyznaczone dla celów
rachunkowości zabezpieczeń) wyniosły odpowiednio 254 mln PLN i 437 mln PLN i dotyczyły głównie zabezpieczenia ryzyka zmian kursów
wymiany w odniesieniu do płatności faktur za ropę w walutach obcych, zabezpieczenia waluty dla transakcji płynnościowych oraz
zabezpieczenia stóp procentowych i płatności odsetek od obligacji.

Główny wpływ na zmianę wyceny i rozliczenia pochodnych instrumentów ﬁnansowych w 2019 roku miało kształtowanie się kursów walutowych
(różnica pomiędzy kursem z dnia zawarcia transakcji a kursem z dnia rozliczenia bądź wyceny transakcji) i stóp procentowych na rynkach
ﬁnansowych.
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11.11.3. ODSETKI NETTO

NOTA
Przychody i koszty ﬁnansowe z tytułu odsetek netto zaprezentowane w sprawozdaniu z
zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

11.11.1
11.11.2

2019

2018

(241)

(165)

272

203

otrzymane odsetki dotyczące działalności inwestycyjnej

(14)

–

zapłacone odsetki dotyczące działalności ﬁnansowej

286

231

–

(28)

(31)

(38)

Korekty zysku przed opodatkowaniem z tytułu odsetek zaprezentowane w
sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

naliczone odsetki dotyczące działalności inwestycyjnej i ﬁnansowej
Odsetki netto dotyczące działalności operacyjnej nie korygujące zysku przed
opodatkowaniem
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11.11.4 . ZYSK/(STRATA) Z TYTUŁU RÓŻNIC
KURSOW YCH

NOTA
Nadwyżka dodatnich/(ujemnych) różnic kursowych zaprezentowana w sprawozdaniu z
zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
Korekty zysku przed opodatkowaniem z tytułu różnic kursowych zaprezentowane w
sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

zrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej i ﬁnansowej
niezrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej i ﬁnansowej
różnice kursowe od środków pieniężnych
Różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej nie korygujące
zysku przed opodatkowaniem

11.11.1
11.11.2

2019

2018

–

(353)

(72)

319

46

44

(108)

304

(10)

(29)

(72)

(34)
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11.12. (STRATA)/ODW RÓCENIE STRATY Z TYTUŁU
UTRATY W ARTOŚCI INSTRUMENTÓW
FINANSOW YCH

2019

2018
(199)

(76)

Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności

158

60

(Strata) z tytułu utraty wartości odsetek od należności

(3)

(2)

1

1

(43)

(17)

(Strata) z tytułu utraty wartości należności

Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości odsetek od należności

(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów ﬁnansowych zaprezentowana w:

pozostałej działalności operacyjnej dotyczy utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności;
działalności ﬁnansowej dotyczy utraty wartości pożyczek oraz odsetek.
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11.13. PODATEK DOCHODOW Y

W YBRANE ZASADY RACHUNKOW OŚCI
W YBRANE ZASADY RACHUNKOW OŚCI
Podatek dochodowy obejmuje podatek bieżący oraz odroczony. Bieżący podatek dochodowy jest to kwota ustalona na podstawie przepisów
podatkowych, która jest naliczona od dochodu do opodatkowania za dany okres i ujmowana jako zobowiązanie w kwocie, w jakiej nie zostało
zapłacone lub należność, jeśli kwota dotychczas zapłacona z tytułu bieżącego podatku dochodowego przekracza kwotę do zapłaty.

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego traktowane są w całości jako długoterminowe i nie podlegają
dyskontowaniu. Podlegają one kompensacie na poziomie sprawozdań jednostkowych poszczególnych spółek z Grupy jeżeli istnieje możliwy
do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensat ujmowanych kwot.

2019

2018

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków lub strat
(1 000)

(1 181)

(54)

(325)

(1 054 )

(1 506)

Instrumenty zabezpieczające

–

(3)

Zyski i straty aktuarialne

4

1

Zyski/(straty) z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody

2

3

6

1

(1 04 8)

(1 505)

Podatek dochodowy bieżący
Podatek odroczony

Podatek odroczony w innych całkowitych dochodach
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11.13.1. UZGODNIENIE EFEKTYW NEJ STAW KI
PODATKU

2019

2018

Zysk przed opodatkowaniem

5 352

7 110

Podatek dochodowy obliczony według obowiązującej w Polsce stawki (19%)

(1 017)

(1 351)

69

(35)

16

6

(27)

(43)

80

2

(22)

(112)

26

24

Nieodpłatne prawa majątkowe do energii

(15)

–

Niedobory materiałów w magazynach obcych

(29)

–

Pozostałe

(66)

(32)

(1 054 )

(1 506)

20%

21%

Różnice stawek podatkowych

Litwa (15%)
Niemcy (29%, 48%)
Kanada (27%)
Rezerwa na podatek odroczony od zysków kapitałowych w Orlen Capital
Inwestycje wyceniane metodą praw własności

Podatek dochodowy
Efektywna stawka podatku

Na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2018 roku Grupa posiadała nierozliczone straty podatkowe w łącznej wysokości
odpowiednio 1 251 mln PLN i 1 057 mln PLN dotyczące głównie spółek z Grupy ORLEN Upstream, dla których nie rozpoznano aktywów z tytułu
podatku odroczonego z powodu braku pewności odnośnie możliwości rozliczenia tych strat w przyszłości.
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11.13.2. PODATEK ODROCZONY

Podatek odroczony
ujęty
w wyniku
ﬁnansowym

W pływ wdrożenia
MSSF 16

31/12/2018

Podatek
odroczony ujęty w
innych całkowitych
dochodach

31/12/2019

Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Odpisy aktualizujące
wartość aktywów

123

–

66

–

189

Rezerwy i rozliczenia
międzyokresowe

378

–

(50)

4

332

Straty podatkowe

354

–

(29)

–

325

26

–

(16)

–

10

–

732

53

–

785

109

(39)

203

2

275

990

693

227

6

1 916

2 092

693

190

–

2 975

Niezrealizowane różnice
kursowe

70

–

79

–

149

Wycena pochodnych
instrumentów ﬁnansowych

97

–

10

–

107

106

–

2

–

108

2 365

693

281

–

3 339

(1 375)

–

(54 )

6

(1 423)

Wycena pochodnych
instrumentów ﬁnansowych
Zobowiązania z tytułu
leasingu
Pozostałe

Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
Różnice przejściowe
dotyczące aktywów
trwałych

Pozostałe

W pływ wdrożenia
MSSF 9

31/12/2017

Podatek odroczony
ujęty w
wyniku
ﬁnansowym

Podatek
odroczony ujęty w
innych całkowitych
dochodach

Różnice kursowe z
przeliczenia
jednostek
działających za
granicą

31/12/2018

Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Odpisy
aktualizujące
wartość aktywów

269

1

(156)

–

9

123

Rezerwy i
rozliczenia
międzyokresowe

317

–

58

1

2

378
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W pływ wdrożenia
MSSF 9

31/12/2017

Straty podatkowe
Wycena
pochodnych
instrumentów
ﬁnansowych
Pozostałe

Podatek odroczony

Podatek

ujęty w
wyniku
ﬁnansowym

odroczony ujęty w
innych całkowitych
dochodach

Różnice kursowe z
przeliczenia
jednostek
działających za

31/12/2018

granicą

322

–

31

–

1

354

19

–

7

–

–

26

109

–

(3)

3

–

109

1 036

1

(63)

4

12

990

1 801

–

275

–

16

2 092

14

–

56

–

–

70

102

–

(8)

3

–

97

165

–

(61)

–

2

106

2 082

–

262

3

18

2 365

(1 04 6)

1

(325)

1

(6)

(1 375)

Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
Różnice przejściowe
dotyczące aktywów
trwałych
Niezrealizowane
różnice kursowe
Wycena
pochodnych
instrumentów
ﬁnansowych
Pozostałe

Na dzień 31 grudnia 2019 roku aktywa oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wyniosły odpowiednio 51 mln PLN oraz 1 474 mln PLN.
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11.13.3. PODATEK DOCHODOW Y (ZAPŁACONY)

NOTA
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem

11.13.1.

Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego
Zmiana stanu należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego

2019

2018

(1 054 )

(1 506)

48

329

(497)

149

Podatek odroczony ujęty w innych całkowitych dochodach

11.13.2

6

1

Podatek odroczony w wyniku wdrożenia MSSF9

11.13.2

–

1

(1)

(13)

(1 498)

(1 039)

Różnice kursowe
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12.1. RZECZOW E AKTYW A TRW AŁE

W YBRANE ZASADY RACHUNKOW OŚCI
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartość początkową rzeczowych aktywów trwałych początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji ﬁnansowej w wartości księgowej
netto z uwzględnieniem otrzymanych dotacji. Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji ﬁnansowej w wartości księgowej netto stanowiącej cenę nabycia lub
koszt wytworzenia pomniejszony o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, oraz otrzymane dotacje do aktywów.

Koszty istotnych remontów, napraw i okresowych przeglądów są zaliczane do rzeczowych aktywów trwałych.

Rzeczowe aktywa trwałe amortyzuje się metodą liniową, a w uzasadnionych przypadkach metodą naturalną (katalizatory, aktywa z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów
mineralnych).

Poszczególne części składowe rzeczowych aktywów trwałych, których wartość jest istotna w stosunku do wartości całego składnika rzeczowych aktywów trwałych, amortyzowane są
oddzielnie, zgodnie z okresem ich użytkowania.

Stosowane są następujące typowe okresy użytkowania rzeczowych aktywów trwałych:

Budynki i budowle 10-40 lat

Urządzenia techniczne i maszyny 4-35 lat

Środki transportu i pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 2-20 lat

Metodę amortyzacji, wartość końcową oraz okres użytkowania składnika aktywów weryﬁkuje się co najmniej na koniec każdego roku. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, korekt
odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w okresach następnych (prospektywnie).

Dotacje
Dotacje są ujmowane, jeżeli istnieje uzasadniona pewność, że dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostaną wszystkie związane z nią warunki.

Dotacje dotyczące składników aktywów są ujmowane jako pomniejszenie wartości księgowej składnika aktywów i w efekcie zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych na przestrzeni okresu jego
użytkowania.

Działalność poszukiwań i wydobycia zasobów mineralnych
W ramach działalności poszukiwań i wydobycia zasobów mineralnych przyjmuje się następującą klasyﬁkację etapów:

Etap poszukiwania i oceny zasobów mineralnych:
nabycie praw do poszukiwań złóż, poszukiwania i rozpoznania złóż,
nakłady na odwierty poszukiwawcze i rozpoznawcze,
pozostałe nakłady, które można bezpośrednio przypisać do faz poszukiwań i rozpoznania złóż – Grupa kapitalizuje większość kosztów poniesionych w ramach tego etapu.
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Grupa dokonuje corocznego przeglądu nakładów poniesionych w fazie poszukiwania i rozpoznania złóż w celu potwierdzenia dalszego zamiaru prowadzenia prac. Analizy są prowadzone na
poziomie projektów, obejmujących prace ze zdeﬁniowanym celem poszukiwawczym i /lub rozpoznawczym, które są prowadzone na wyznaczonym obszarze. Jeżeli prace zakończą się
niepowodzeniem skutkującym brakiem zamiaru kontynuowania prac, nakłady ujęte początkowo jako aktywa ujmuje się w kosztach bieżącego okresu.

W momencie stwierdzenia technicznej wykonalności i ekonomicznej opłacalności wydobycia nakłady poniesione w fazie poszukiwania i rozpoznania złóż ujmuje się jako aktywa z tytułu
zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych w ramach rzeczowych aktywów trwałych, które poddawane są testowi na utratę wartości.

Etap zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych
Nakłady ponoszone w ramach etapu zagospodarowania i wydobycia złóż podlegają aktywowaniu i amortyzacji metodą naturalną kalkulowaną proporcjonalnie do wielkości wydobycia złóż
węglowodorów na podstawie jednostki wydobycia (unit-of-production). Grupa kalkuluje amortyzację wszystkich składników aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów
mineralnych na podstawie wielkości udokumentowanych złóż (tzw. rezerwy 2P – proved plus probable reserves). W przypadku istotnej zmiany wielkości szacowanych złóż, na dzień
sprawozdawczy dokonuje się ujęcia lub odwrócenia wcześniej ujętych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. W przypadku wykonania odwiertów rozpoznawczych na już
eksploatowanym złożu, Grupa dokonuje analizy, czy aktywowane nakłady dotyczące takich odwiertów umożliwią powstanie nowych otworów eksploatacyjnych. Jeśli tak nie jest nakłady te
ujmuje się w kosztach bieżącego okresu.

PROFESJONALNY OSĄD
Nakłady na aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych
Stosowanie polityki rachunkowości Grupy w odniesieniu do nakładów poniesionych na aktywa z tytułu poszukiwania złóż i oceny zasobów mineralnych wymaga dokonania osądu, czy przyszłe
korzyści ekonomiczne, będące wynikiem przyszłego wydobycia lub sprzedaży są prawdopodobne bądź nie istnieją jeszcze przesłanki pozwalające na oszacowanie zasobów. Przy oszacowaniu
zasobów Grupa dokonuje estymacji przyszłych zdarzeń i okoliczności, w tym określenia czy wydobycie będzie uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.

SZACUNKI
Okresy użytkowania rzeczowych aktywów trwałych
Grupa weryﬁkuje okresy użytkowania składników rzeczowych aktywów trwałych na koniec każdego roku. Wpływ weryﬁkacji okresów użytkowania w roku 2019 skutkował zmniejszeniem
kosztów amortyzacji o 81 mln PLN w porównaniu z kosztami amortyzacji, które zostałyby ujęte na bazie okresów użytkowania stosowanych w roku 2018.

Działalność poszukiwań i wydobycia zasobów mineralnych
Grupa szacuje wielkość zasobów na podstawie interpretacji dostępnych danych geologicznych i na bieżąco je weryﬁkuje w oparciu o efekty kolejnych odwiertów, próbną eksploatację,
rzeczywiste wydobycie oraz czynniki ekonomiczne takie jak: ceny węglowodorów, warunki umowne czy plany inwestycyjne. Grupa dokonuje także szacunków kosztów niezbędnych do
poniesienia w celu likwidacji odwiertów produkcyjnych i infrastruktury związanej z nimi.

Remediacja środowiska gruntowo-wodnego
Grupa szacuje poziom rezerw dotyczących rzeczowych aktywów trwałych, które z istotnym prawdopodobieństwem są potrzebne na cele remediacji środowiska gruntowo-wodnego terenów
stacji paliw, terminali paliw, baz paliw i terenów zakładów produkcyjnych. Dodatkowe informacje w nocie 12.9.1

Grunty

Budynki
i
budowle

Urządzenia
techniczne
i maszyny

Środki
transportu
i pozostałe

Środki
trwałe
w
budowie

Aktywa z
tytułu
poszukiwania
i oceny
zasobów
mineralnych

Aktywa z tytułu
zagospodarowania
i wydobycia
zasobów
mineralnych

Razem

Wartość księgowa netto na
01/01/2019
Wartość księgowa brutto
Skumulowane umorzenie
Odpisy aktualizujące
Dotacje

1 193

23 634

40 384

2 376

3 476

1 281

6 045

78 389

(11)

(10 505

(21 601)

(1 420)

–

(31)

(1 695)

(35 263)

(34)

(1 702

(8 227)

(95)

(145)

(608)

(736)

(11 547)

–

(48)

(138)

(3)

–

–

–

(189)

1 14 8

11 379

10 418

858

3 331

642

3 614

31 390
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Grunty

Budynki
i
budowle

Urządzenia
techniczne
i maszyny

Środki
transportu
i pozostałe

Środki
trwałe
w
budowie

Aktywa z
tytułu
poszukiwania
i oceny
zasobów
mineralnych

Aktywa z tytułu
zagospodarowania
i wydobycia
zasobów
mineralnych

Razem

zwiększenia/(zmniejszenia)
netto
4

49

103

98

3 227

143

473

4 097

(1)

(752)

(1 548)

(231)

–

(7)

(323)

(2 862)

Koszty ﬁnansowania
zewnętrznego

–

5

10

2

5

13

–

35

Odpisy aktualizujące netto,
w tym: *

5

50

2

1

15

(199)

72

(54)

Utworzenie

–

(54)

(30)

(1)

(36)

(206)

(36)

(363)

Odwrócenie

–

89

13

2

–

–

110

214

(14)

603

1 617

246

(2 675)

(56)

26

(253)

–

3

(14)

1

(1)

–

–

(11)

Różnice kursowe w tym:

(3)

(1)

7

2

7

3

163

178

różnice kursowe
dotyczące odpisów
aktualizujących

1

(7)

(73)

–

(1)

–

(35)

(115)

2

(17)

(59)

(10)

(50)

(5)

(18)

(157)

1 141

11 319

10 536

967

3 859

534

4 007

32 363

Wartość księgowa brutto

1 182

24 208

41 732

2 599

3 991

1 379

6 757

81 84 8

Skumulowane umorzenie

(13)

(11 185)

(22 746)

(1 536)

–

(38)

(2 051)

(37 569)

Odpisy aktualizujące

(28)

(1 659)

(8 298)

(94)

(131)

(807)

(699)

(11 716)

–

(45)

(152)

(2)

(1)

–

–

(200)

1 141

11 319

10 536

967

3 859

534

4 007

32 363

1 166

21 838

37 489

2 152

4 267

1 049

5 666

73 627

(11)

(9 521)

(19 741)

(1 315)

–

(24)

(1 392)

(32 004 )

(38)

(2 239)

(8 559)

(107)

(110)

(538)

(792)

(12 383)

–

(51)

(113)

(4)

(1)

–

–

(169)

1 117

10 027

9 076

726

4 156

4 87

3 4 82

29 071

–

142

79

58

3 156

237

503

4 175

(1)

(687)

(1 369)

(206)

–

(9)

(312)

(2 584)

Koszty ﬁnansowania
zewnętrznego

–

22

26

(2)

(23)

–

–

23

Odpisy aktualizujące netto,
w tym: *

5

605

885

17

(31)

(69)

53

1 465

Nakłady inwestycyjne
Amortyzacja

Reklasyﬁkacje
Dotacje

Pozostałe

Wartość księgowa netto na
31/12/2019

Dotacje

Wartość księgowa netto na
01/01/2018
Wartość księgowa brutto
Skumulowane umorzenie
Odpisy aktualizujące
Dotacje

zwiększenia/(zmniejszenia)
netto
Nakłady inwestycyjne
Amortyzacja
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Grunty

Budynki
i
budowle

Urządzenia
techniczne
i maszyny

Środki
transportu
i pozostałe

Środki
trwałe
w
budowie

Aktywa z
tytułu
poszukiwania
i oceny
zasobów
mineralnych

Aktywa z tytułu
zagospodarowania
i wydobycia

Razem

zasobów
mineralnych

Utworzenie

(1)

(102)

(68)

(5)

(69)

(114)

(158)

(517)

Odwrócenie

6

505

410

7

14

44

210

1 196

12

1 236

1 685

287

(3 973)

–

(99)

(852)

–

3

(25)

1

1

–

–

(20)

Różnice kursowe w tym:

19

56

107

13

55

(3)

(12)

235

różnice kursowe
dotyczące odpisów
aktualizujących

(1)

(68)

(553)

(5)

(4)

(1)

3

(629)

(4)

(25)

(46)

(36)

(10)

(1)

(1)

(123)

1 14 8

11 379

10 418

858

3 331

642

3 614

31 390

Reklasyﬁkacje
Dotacje

Pozostałe
Wartość księgowa netto na
31/12/2018

* W 2019 oraz w 2018 roku zwiększenia/(zmniejszenia) netto odpisów aktualizujących netto obejmują utworzenie, odwrócenie, wykorzystanie oraz
reklasyﬁkacje.
Opis przyczyn zmian głównych odpisów aktualizujących znajduje się w nocie 12.4.

W 2019 i 2018 roku nakłady inwestycyjne zostały pomniejszone o kwotę odpowiednio 30 mln PLN i 219 mln PLN z tytułu otrzymanych/należnych kar za nieterminowe wykonanie kontraktów
inwestycyjnych.

Stopa kapitalizacji zastosowana do wyliczenia aktywowanych kosztów ﬁnansowania zewnętrznego za 2019 rok i za 2018 rok wyniosła odpowiednio 0,92% i 0,76%.

Wartość księgowa brutto w pełni zamortyzowanych rzeczowych aktywów trwałych będących nadal w użytkowaniu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła
odpowiednio 4 418 mln PLN oraz 4 844 mln PLN.
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12.2. W ARTOŚCI NIEMATERIALNE

W YBRANE ZASADY RACHUNKOW OŚCI
Wartości niematerialne
Składnik aktywów niematerialnych początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji
ﬁnansowej w wartości księgowej netto z uwzględnieniem otrzymanych dotacji.

Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania amortyzuje się metodą liniową począwszy od chwili, gdy są one gotowe do użycia,
tzn. od momentu dostosowania składnika aktywów do miejsca i warunków potrzebnych do rozpoczęcia jego funkcjonowania zgodnie z
zamierzeniami kierownictwa przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich użytkowania.

Typowe okresy użytkowania wartości niematerialnych wynoszą od 2 do 10 lat dla oprogramowania oraz od 2 do 15 lat dla koncesji, licencji, praw
do patentów oraz podobnych wartości.

Metodę amortyzacji oraz okres użytkowania składnika wartości niematerialnych weryﬁkuje się co najmniej na koniec każdego roku.

Wartość ﬁrmy
Na dzień połączenia jednostek gospodarczych wartość ﬁrmy podlega przypisaniu do ośrodków wypracowujących środki pieniężne (tzw. CGU –
cash generating unit) jednostki przejmującej, które zgodnie z oczekiwaniami, mają odnieść korzyści z tytułu synergii uzyskanej w wyniku
takiego połączenia.

Po połączeniu, jednostka przejmująca wycenia wartość ﬁrmy w kwocie ustalonej na dzień przejęcia pomniejszonej o odpisy aktualizujące z
tytułu utraty wartości.

Ośrodek wypracowujący środki pieniężne, do którego została przypisana wartość ﬁrmy poddaje się testom na utratę wartości corocznie, a także
gdy wystąpią przesłanki wskazujące na utratę jego wartości.

Prawa majątkowe
Główną pozycją praw majątkowych są uprawnienia do emisji CO2, nie podlegające amortyzacji, które są poddawane analizie pod kątem utraty
wartości.

Otrzymane nieodpłatnie uprawnienia ujmuje się i prezentuje w wartościach niematerialnych w korespondencji z przychodami przyszłych
okresów w wartości godziwej ustalonej na dzień ich zarejestrowania. Zakupione uprawnienia ujmowane są w cenie nabycia.

Na szacowaną w okresie sprawozdawczym emisję CO2 tworzy się rezerwę w ciężar kosztów działalności podstawowej (podatki i opłaty).

Dotacje rozlicza się w systematyczny sposób w poszczególnych okresach sprawozdawczych, aby zapewnić współmierność z kosztami tworzonej
rezerwy.

420

Rozchód uprawnień emisji CO2 ujmowany jest według metody średniej ważonej. Do praw majątkowych zalicza się ponadto certyﬁkaty
energetyczne, których rozchód ujmowany jest według metody FIFO (ang. First In First Out, tzn. Pierwsze Weszło Pierwsze Wyszło).

SZACUNKI
Okresy użytkowania wartości niematerialnych
Grupa weryﬁkuje okresy użytkowania składników wartości niematerialnych na koniec każdego roku, ze skutkiem od początku roku
następnego. Wpływ weryﬁkacji okresów użytkowania w roku 2019 skutkował zmniejszeniem kosztów amortyzacji o 13 mln PLN w porównaniu z
kosztami amortyzacji, które zostałaby ujęte na bazie okresów użytkowania stosowanych w roku 2018.

Zmiana stanu wartości niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie

Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie wyniosły
odpowiednio 112 mln PLN oraz 101 mln PLN.

Zmiana stanu pozostałych wartości niematerialnych

Patenty i licencje

Wartość ﬁrmy

Prawa majątkowe

Pozostałe

Razem

Wartość księgowa netto na
01/01/2019
1 717

374

749

105

2 945

(1 229)

(18)

–

(43)

(1 290)

(67)

(306)

(57)

–

(430)

(3)

–

–

–

(3)

418

50

692

62

1 222

135

–

–

68

203

(96)

–

–

(11)

(107)

Koszty ﬁnansowania zewnętrznego

–

–

–

3

3

Odpisy aktualizujące*

8

–

–

–

8

Dotacje

1

–

–

–

1

Różnice kursowe

(1)

(1)

(1)

(2)

(5)

Pozostałe **

40

–

121

2

163

505

49

812

122

1 4 88

Wartość księgowa brutto

1 899

373

869

172

3 313

Skumulowane umorzenie

(1 333)

(18)

–

(50)

(1 401)

(59)

(306)

(57)

–

(422)

(2)

–

–

–

(2)

505

49

812

122

1 4 88

Wartość księgowa brutto
Skumulowane umorzenie
Odpisy aktualizujące
Dotacje

zwiększenia/(zmniejszenia) netto
Nakłady inwestycyjne
Amortyzacja

Wartość księgowa netto na
31/12/2019

Odpisy aktualizujące
Dotacje

Wartość księgowa netto na
01/01/2018
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Patenty i licencje

Wartość ﬁrmy

Prawa majątkowe

Pozostałe

Razem

Wartość księgowa brutto

1 602

374

746

113

2 835

Skumulowane umorzenie

(1 112)

(19)

–

(38)

(1 169)

Odpisy aktualizujące

(104)

(306)

(58)

(5)

(473)

(3)

–

–

–

(3)

383

49

688

70

1 190

10

–

–

39

49

(83)

–

–

(2)

(85)

Koszty ﬁnansowania zewnętrznego

–

–

–

1

1

Odpisy aktualizujące netto, w tym: *

39

–

1

5

45

Odwrócenie

29

–

–

2

31

Różnice kursowe

7

1

1

(1)

8

(2)

–

–

–

(2)

62

–

2

(50)

14

418

50

692

62

1 222

Dotacje

zwiększenia/(zmniejszenia) netto
Nakłady inwestycyjne
Amortyzacja

różnice kursowe dotyczące
odpisów aktualizujących
Pozostałe **
Wartość księgowa netto na
31/12/2018

* W 2019 i w 2018 roku zwiększenia/(zmniejszenia) netto odpisów aktualizujących netto obejmują: utworzenie, odwrócenie oraz wykorzystanie i reklasyﬁkacje. Opis
przyczyn zmian głównych odpisów aktualizujących znajduje się w nocie 12.4.
** Pozostałe zwiększenia/(zmniejszenia) netto praw majątkowych obejmują głównie nieodpłatne nabycie praw za lata 2019 i 2018 oraz rozliczenie praw za 2018 rok i
za 2017 rok oraz przeniesienie uprawnień do energii kolorowych na aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży.

Wartość księgowa brutto w pełni zamortyzowanych wartości niematerialnych będących nadal w użytkowaniu na dzień 31 grudnia 2019 roku
oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła odpowiednio 594 mln PLN oraz 582 mln PLN.
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12.2.1. PRAW A MAJĄTKOW E

Zmiana stanu posiadanych uprawnień do emisji CO2 za 2019 rok

Ilość
(w tys. ton)
01/01/2019
Otrzymane nieodpłatnie
Rozliczenie emisji za 2018 rok
Zakup/(Sprzedaż)/Pozostałe
Różnice kursowe
Pozostałe

Emisja w 2019 roku

Wartość

20 992

668

7 606

684

(14 354)

(772)

2 147

207

–

(1)

41

1

16 432

787

15 823

939

Wartość rynkowa posiadanych uprawnień EUA przewyższa ich łączną wartość księgową, w związku z czym Grupa nie identyﬁkuje przesłanek
utraty ich wartości.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość rynkowa jednego uprawnienia EUA wyniosła 104 ,25 PLN (co odpowiada 24 ,48 EUR według kursu na
dzień 31 grudnia 2019 roku) (źródło: www.theice.com).

Zmiana stanu posiadanych uprawnień do energii kolorowych za 2019 rok

Ilość
(w tys. ton)

Wartość

01/01/2019

474

24

Otrzymane nieodpłatnie

741

59

(797)

(51)

(72)

(7)

34 6

25

225

22

Rozliczenie emisji za 2018 rok
Zakup/(Sprzedaż)/Pozostałe

Emisja w 2019 roku

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość księgowa 3 mln uprawnień EUA oraz 160 tys. MWh uprawnień do energii kolorowych była zablokowana
w ramach depozytów zabezpieczających w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (IRGIT) i wyniosła 148 mln PLN. Dodatkowo na dzień 31
grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku w pozycji należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Grupa ujęła należne
prawa majątkowe do emisji CO2 w kwocie odpowiednio 18 mln PLN i 25 mln PLN oraz do energii kolorowych w kwocie 30 mln PLN oraz 61
mln PLN (nota 12.5.2).
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12.3. INW ESTYCJE W JEDNOSTKACH
W SPÓŁKONTROLOW ANYCH

PROFESJONALNY OSĄD
Na podstawie własnego osądu, biorąc pod uwagę swoje prawa i obowiązki, uwzględniając strukturę i formę prawną oraz uzgodnione przez
strony warunki umowy Grupa oceniła, że spółki BOP, PPPT i Pieridae Production stanowią wspólne ustalenie umowne, na mocy którego PKN
ORLEN sprawuje nad nimi współkontrolę.

Umowy dają wszystkim udziałowcom łączną kontrolę nad przedsiębiorstwami, decyzje dotyczące znaczących działań wymagają jednomyślnej
zgody wszystkich udziałowców, a forma prawna odrębnych jednostek nie daje udziałowcom prawa do ich aktywów i obowiązku spłaty
zobowiązań. W związku z powyższym Grupa sklasyﬁkowała BOP, PPPT i Pieridae Production jako wspólne przedsięwzięcia , które wycenia w
skonsolidowanym sprawozdaniu ﬁnansowym metodą praw własności.

Miejsce prowadzenia
działalności

Podstawowa działalność

Metoda wyceny

wspólne przedsięwzięcia
Basell ORLEN Polyoleﬁns Sp. z o.o.
(BOP)

Płock/Polska

produkcja, dystrybucja i sprzedaż polioleﬁn

praw własności

Płocki Park PrzemysłowoTechnologiczny (PPPT)

Płock/Polska

budowa i wynajem nieruchomości

praw własności

Calgary/Kanada

poszukiwanie i wydobycie kopalin, magazynowanie,
transport i logistyka

praw własności

Kralupy nad Vltavou/
Czechy

produkcja butadienu

udział w aktywach i
zobowiązaniach

Pieridae Production GP Ltd
(Grupa ORLEN Upstream)
wspólne działania
Butadien Kralupy a.s. (Grupa
Unipetrol)

Grupa ORLEN zgodnie z MSSF 11, zaklasyﬁkowała Butadien Kralupy a.s. jako wspólne działanie. Zgodnie ze Statutem spółki Butadien Kralupy
a.s., Grupa ma prawo do proporcjonalnego udziału w przychodach i ponosi proporcjonalny udział w kosztach wspólnego działania. W związku z
tym Grupa ujmuje przypadający jej udział (51%) w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach.

Grupa ORLEN Upstream posiada udział we wspólnych działaniach:

konsorcjum (program Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy) założonym przez ORLEN Upstream (OU), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
(PGNIG), LOTOS Petrobaltic oraz Akademię Górniczo-Hutniczą, Instytut Nafty i Gazu, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Warszawską.
Prace w ramach programu Blue Gas –Polski Gaz Łupkowy zostały zakończone, projekty rozliczone zarówno pod względem rzeczowym jak i
ﬁnansowym. Celem programu było wytworzenie i komercjalizacja technologii oraz pozyskanie wiedzy dla wydobycia gazu łupkowego w
Polsce. Spółka była zaangażowana w prace na 6 projektach z 10 zgłoszonych. Całkowity wkład ORLEN Upstream w realizację powyższych
projektów wyniósł 24 mln PLN. Zgromadzono wnioski, dające podstawy do ubiegania się o prawa patentowe dla wypracowanych
rozwiązań, które zostały przedstawione odpowiednim organom do zaopiniowania;
projekty poszukiwawczo – wydobywcze prowadzone wspólnie z PGNiG (obszary „Sieraków” – 49% udział ORLEN Upstream, „Bieszczady” –
49% udział ORLEN Upstream oraz za obszar „Płotki” – 49% udział ORLEN Upstream po przejęciu FX Energy Poland. Przedmiotem umów
jest prowadzenie wspólnych operacji i działań z zakresu poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Grupa ORLEN Upstream ma prawo do proporcjonalnego udziału w przychodach i ponosi proporcjonalny udział w kosztach wspólnych działań.
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Inwestycje wyceniane metodą praw własności

31/12/2019
Wspólne przedsięwzięcia, w tym:

Basell ORLEN Polyoleﬁns Sp. z o.o.
Jednostki stowarzyszone

31/12/2018
672

644

640

612

6

6

678

650

Udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności

2019
Wspólne przedsięwzięcia

Basell ORLEN Polyoleﬁns Sp. z o.o.

2018
136

127

136

127

136

127

Skrócone informacje ﬁnansowe Grupy Basell ORLEN Polyoleﬁns

31/12/2019

31/12/2018
789

835

1 259

1 234

środki pieniężne

366

345

pozostałe aktywa obrotowe

893

889

2 04 8

2 069

1 324

1 269

61

49

663

751

646

729

724

800

2 04 8

2 069

Dług netto

(366)

(345)

Aktywa netto

1 324

1 269

Udział Grupy we wspólnym przedsięwzięciu (50%)

662

635

Korekty konsolidacyjne

(22)

(23)

Inwestycje we wspólnym przedsięwzięciu wycenianym metodą praw własności

64 0

612

Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe

Aktywa razem
Kapitał własny razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania razem
Pasywa razem

2019
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży, w tym:

amortyzacja
Zysk brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu

2018
3 741

3 425

(3 271)

(2 981)

(90)

(78)

470

444

(104)

(92)

(23)

(22)
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2019

2018
(5)

2

338

332

(4)

12

Zysk przed opodatkowaniem

334

34 4

Podatek dochodowy

(64)

(66)

Zysk netto

270

278

Całkowite dochody netto

270

278

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

292

503

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej

(50)

(102)

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności ﬁnansowej

(221)

(385)

Dywidendy otrzymane od wspólnego przedsięwzięcia

107

192

Zysk netto

270

278

135

139

1

(12)

136

127

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody i koszty ﬁnansowe netto

Udział Grupy we wspólnym przedsięwzięciu (50%)
Korekty konsolidacyjne
Udział Grupy w wyniku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw
własności

W 2019 roku oraz w 2018 roku nie wystąpiły znaczące ograniczenia w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnych przedsięwzięciach
wynikające z umów kredytowych, wymogów regulacyjnych i innych ustaleń umownych, które ograniczałyby dostęp do aktywów oraz
rozliczania zobowiązań Grupy.
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12.4 . UTRATA W ARTOŚCI RZECZOW YCH
AKTYW ÓW TRW AŁYCH, W ARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH I AKTYW ÓW Z TYTUŁU
PRAW DO UŻYTKOW ANIA

W YBRANE ZASADY RACHUNKOW OŚCI
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania

Na koniec okresu sprawozdawczego Grupa ocenia, czy istnieją przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości lub odwrócenie
odpisu aktualizującego któregoś ze składników aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne (tzw. CGU – cash generating unit).

Aktywa, które samodzielnie nie generują przepływów pieniężnych, grupuje się na najniższym poziomie, na jakim powstają przepływy pieniężne
niezależne od przepływów z innych aktywów (CGU). Wartość odzyskiwalna ustalana jest na poziomie CGU, do którego dany składnik aktywów
należy.

Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych aktywów z tytułu praw do
użytkowania ujmuje się w pozostałej działalności operacyjnej.

SZACUNKI I OSĄDY
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania.

Zarząd dokonuje oceny, czy istnieją przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości pojedynczych składników aktywów lub
ośrodków wypracowujących środki pieniężne. W ramach analizy wystąpienia przesłanek analizowane są zarówno czynniki zewnętrzne – w tym
przede wszystkim otoczenie makroekonomiczne, jak również wewnętrzne – w tym decyzje strategiczne, aktualne projekcje ﬁnansowe i plany
operacyjne. Wystąpienie przesłanki wskazującej na możliwość utraty wartości wymaga oszacowania wartości odzyskiwalnej.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa ORLEN zidentyﬁkowała przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR
36 „Utrata wartości aktywów” związane z przyjęciem w dniu 19 grudnia 2019 roku przez Zarząd i Radę Nadzorczą PKN ORLEN Planu
Finansowego PKN ORLEN S.A. i Grupy ORLEN na rok 2020 oraz aktualizacją stóp dyskonta do wyceny aktywów trwałych na dzień 31 grudnia
2019.

Plan Finansowy PKN ORLEN S.A. i Grupy ORLEN na 2020 został przygotowany z uwzględnieniem aktualnych założeń makroekonomicznych,
planów operacyjnych i planów inwestycyjnych.

Założenia makroekonomiczne Planu Finansowego PKN ORLEN S.A. i Grupy ORLEN na 2020 zostały oparte o analizy i wskazania
renomowanych globalnych doradców między innymi IHS Markit, Nexant, JBC Energy, PVM, EIA, Platts, Continuum Economics, Wood
Mackenzie Chemicals, obserwacje głównych konkurentów oraz wiedzę ekspercką Grupy ORLEN.

Aktywa produkcyjne segmentu Wydobycie zlokalizowane zarówno na terenie Polski jak i Kanady zostały poddane ocenie przez niezależne
ﬁrmy z wykorzystaniem aktualnej wiedzy i technik geologicznych, inżynieryjnych oraz oprogramowania komputerowego.

Decyzje o spisaniu nakładów poniesionych na poszczególne projekty poszukiwawcze i rozpoznawcze są podejmowane w przypadku
negatywnej oceny perspektywiczności obszaru.
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Z uwagi na brak wiarygodnego szacunku ceny, po której odbyłaby się potencjalna transakcja sprzedaży aktywów Grupy jako wartość
odzyskiwalną poszczególnych jej aktywów przyjęto ich wartość użytkową zgodnie z zapisami MSR 36.20. Test aktywów segmentu Wydobycie
został wykonany poprzez odniesienie do wartości godziwej pomniejszonej o koszty rekultywacji.

Wartość godziwa bazuje na oczekiwanych dyskontowanych przepływach pieniężnych generowanych przez pojedyncze CGU (Cash Generating
Unit) aż do zakończenia wydobycia. Wycena opiera się w dużej mierze na nierynkowych danych wejściowych (poziom wyceny 3, jak
zdeﬁniowano w MSSF 13 – Wycena w wartości godziwej) – głównie są to prognozy co do przyszłych cen ropy i gazu, oraz oceny potencjału
produkcyjnego złoża.

Testy na utratę wartości zostały przeprowadzone w oparciu o stan aktywów Grupy ORLEN na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz przepływy
pieniężne netto prognozowane w zatwierdzonym Planie Finansowym dla roku 2020 oraz w ramach Strategii Planie Średnioterminowym dla lat
2021-2022 lub ww. raportach rezerw, dyskontowane do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stóp dyskontowych odzwierciedlających bieżące
rynkowe oszacowania wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka typowe dla wycenianych aktywów.

Struktura stóp dyskontowych zastosowanych w ramach testów na utratę wartości aktywów według głównych ośrodków generowania
przepływów pieniężnych w Grupie ORLEN na dzień 31 grudnia 2019 roku

Struktura stóp dyskontowych zastosowanych w ramach testów na utratę wartości aktywów według głównych ośrodków generowania
przepływów pieniężnych w Grupie ORLEN na dzień 31 grudnia 2018 roku

Stopy dyskonta wyliczone zostały jako średnioważony koszt zaangażowania kapitału własnego i obcego. Źródła wskaźników
makroekonomicznych niezbędnych do określenia stopy dyskonta stanowiły publikacje prof. Aswatha Damodarana (źródło:
http://pages.stern.nyu.edu), notowania obligacji rządowych dostępne na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Grupa zidentyﬁkowała istotne spadki poziomów stóp dyskonta względem weryﬁkacji wartości aktywów Grupy ORLEN, która miała miejsce 31
grudnia 2018 roku, kiedy przesłankę stanowiła też aktualizacja Strategii Grupy ORLEN na lata 2019-2022 przyjęta przez Zarząd i Radę Nadzorczą
Spółki w dniu 20 grudnia 2018 roku.

Grupa zaobserwowała, że obniżenie oczekiwanych stóp zwrotu z inwestycji jest konsekwencją zmian strukturalnych jakie zachodzą w
gospodarce światowej oraz faktu, iż wchodzimy do grupy rynków rozwiniętych. Charakterystyczne dla tej grupy strategie zrównoważonego
biznesu wymagają wydłużenia horyzontu zwrotu z inwestycji co jest spójne z obniżeniem stóp dyskonta. Obniżeniu ulega nominalna stopa
wolna od ryzyka. Jest to skutkiem m.in. dojrzewania gospodarek, rozwijającego się procesu lepszego wykorzystywania już istniejących aktywów,
tzw. sharing economy, jak również rosnącego udziału sektora usług w całym koszyku PKB.
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Odpisy aktualizujące netto wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania

NOTA

2019

2018

ORLEN Upstream

(131)

(18)

Grupa Unipetrol

(39)

741

(9)

(19)

(179)

704

Pozostałe
9

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa ORLEN Upstream dokonała oceny perspektywiczności koncesji zlokalizowanych na terenie Polski w
oparciu o Raport Rezerw wykonany przez renomowanego europejskiego doradcę. Aktualna ocena perspektywiczności eksploatowanych złóż
oraz odkryć ropy i gazu na terenie Polski ujawniła spadek poziomu aktywów poszukiwawczych względem ostatniej weryﬁkacji zasobów o 15%.

Zaktualizowane założenia ujęte w w/w Raporcie Rezerw oraz zmiany stóp dyskonta stanowiły dla Grupy ORLEN Upstream przesłankę do
przeprowadzenia testu utraty wartości majątku produkcyjnego w Polsce. W wyniku przeprowadzenia testów w 2019 roku Grupa ORLEN
Upstream rozpoznała odpis w wysokości (147) mln PLN (w projekcie Płotki dotyczący aktywów wydobywczych w kwocie (7) mln PLN oraz
aktywów poszukiwawczych w kwocie (135) mln PLN, w projekcie Edge dla aktywów poszukiwawczych w kwocie (5) mln PLN) oraz odwrócenie
odpisu w wysokości 27 mln PLN dotyczący aktywów wydobywczych w projekcie Płotki.

Ponadto Grupa ORLEN Upstream otrzymała sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku raport pozwalający na oszacowanie wartości godziwej
aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych w Kanadzie, który przygotowała niezależna ﬁrma. Aktualne raporty
ujawniły nieznaczny spadek poziomu potencjału produkcyjnego względem ostatniej weryﬁkacji zasobów o 6%.

W wyniku przeprowadzenia testów w oparciu o aktualny Raport Rezerw oraz przy zastosowaniu aktualnej stopy dyskonta Grupa ORLEN
Upstream rozpoznała odpisy o łącznej wartości (94) mln PLN (obejmujących ośrodki wypracowujące przepływy pieniężne: głównie Southern
Alberta, Kaybob, Peace River Oil, Central Alberta Gas), a odwrócenia odpisów 83 mln PLN (obejmujących ośrodek wypracowujący przepływy
pieniężne Ferrier). Wartość aktywów trwałych segmentu wydobycie w Kanadzie została zaktualizowana w 2019 roku o wartość netto (11) mln
PLN.

Łączny wpływ rozpoznanych odpisów netto na majątku trwałym Grupy ORLEN Upstream w 2019 roku to (131) mln PLN.

Wartość godziwa aktywów segmentu W ydobycie w Grupie Upstream

ORLEN Upstream Canada
FX Energy Polska
ORLEN Upstream Polska

6 525
360
217
7 102

Pozostałe odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw użytkowania netto
dotyczyły głównie w PKN ORLEN segmentu Detal i Downstream i wyniosły (8) mln PLN oraz segmentu Downstream w Grupie Unipetrol
i wyniosły (39) mln PLN.
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Analiza wrażliwości wartości użytkowej aktywów segmentu wydobycie Grupy Upstream w ramach testów przeprowadzonych na dzień
31 grudnia 2019 roku

w mln PLN
zmiana

EBITDA
-5%

0%

5%

zwiększenie odpisu

zmniejszenie odpisu

zmniejszenie odpisu

(14)

21

51

zwiększenie odpisu

–

zmniejszenie odpisu

– 1 p.p.

STOPA
DYSKONTA

0,0 p.p.
(56)

37

zwiększenie odpisu

zwiększenie odpisu

zmniejszenie odpisu

(164)

(48)

5

+ 1 p.p.

W roku 2018 Grupa Unipetrol dokonała odwrócenia odpisów aktualizujących wartość aktywów w kwocie netto 741 mln PLN wynikającego
z identyﬁkacji istotnej nadwyżki wartości użytkowej segmentu downstream nad jego aktywami. W związku z tym Grupa Unipetrol dokonała
odwróceń netto wcześniej zawiązanych odpisów na aktywach segmentu Raﬁnerii w kwocie 656 mln PLN, Petrochemii w kwocie 85 mln PLN (w
tym 50 mln PLN zostało alokowane do innych segmentów, głównie do Funkcji Korporacyjnych). W ramach testów zastosowano stopy
dyskontowe w wysokości 7,89% dla aktywów raﬁneryjnych Grupy Unipetrol oraz 7,57% dla aktywów petrochemicznych Grupy Unipetrol, które
zgodnie z ogólnym trendem rynkowym były niższe od stóp rozpoznanych na dzień 31 grudnia 2017 roku o odpowiednio -0,97p.p. i -0,88p.p.

Wartość użytkowa aktywów segmentu downstream w Grupie Unipetrol na dzień 31 grudnia 2018 roku

Raﬁneria

4 179

Petrochemia

5 535
9 714

W roku 2018 roku Grupa ORLEN Upstream dokonała oceny perspektywiczności koncesji zlokalizowanych na terenie Polski oraz zidentyﬁkowała
przesłanki do przeprowadzenia testu wartości majątku produkcyjnego w Polsce w oparciu o przygotowany przez niezależną ﬁrmę Raport
Rezerw. W efekcie rozpoznała odpis w wysokości (207) mln PLN (w tym 100 mln PLN dotyczących aktywów wydobywczych w projekcie Płotki,
82 mln PLN w związku z oceną perspektywiczności koncesji poszukiwawczych – głównie projekt Karbon i 25 mln PLN pozostałe aktywa
poszukiwawcze – materiały) oraz odwrócenie odpisów w wysokości 45 mln PLN (głównie aktywa z tyt. poszukiwań w ramach projektu: Płotki).
Wartość aktywów trwałych segmentu w Polsce została zaktualizowana o wartość netto (162) mln PLN.

Ponadto Grupa otrzymała sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku raport pozwalający na oszacowanie wartości godziwej aktywów z tytułu
zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych w Kanadzie, który przygotowała niezależna ﬁrma. Grupa ORLEN Upstream rozpoznała
odpisy i odwrócenia odpisów w oparciu o raport rezerw, odwrócenia odpisów w związku ze sprzedażą aktywów wydobywczych w Kanadzie i
odpisy aktywów z tytułu poszukiwań. Łączna wartość rozpoznanych odpisów wyniosła (65) mln PLN (obejmujących ośrodki wypracowujące
przepływy pieniężne: główne Kaybob 53 mln PLN, Peace River Oil 3 mln PLN, Central Alberta Gas 2 mln PLN, pozostałe 7 mln PLN aktywa
dotyczące poszukiwań), a odwrócenia odpisów 209 mln PLN (obejmujących ośrodki wypracowujące przepływy pieniężne: głównie Ferrier 145
mln PLN, Peace River Gas 56 mln PLN oraz Southern Alberta 8 mln PLN). Wartość aktywów trwałych segmentu w Kanadzie została
zaktualizowana o wartość netto 144 mln PLN.

Łączny wpływ rozpoznanych odpisów i odwrócenia odpisów na majątku trwałym Grupy ORLEN Upstream w 2018 roku to (18) mln PLN.

Wartość godziwa aktywów segmentu W ydobycie w Grupie Upstream

ORLEN Upstream Canada

5 841

FX Energy Polska

539

ORLEN Upstream Polska

314
6 694

Pozostałe odpisy dotyczyły aktualizacji wartości majątku głównie w obszarze segmentu detal po stacjach paliw.

Grupa nie zidentyﬁkowała utraty wartości pozostałych aktywów Grupy ORLEN.

430

W roku 2018 Grupa ujęła łączny efekt odwrócenia netto odpisów aktualizujących wartość aktywów w kwocie 704 mln PLN.

Analiza wrażliwości wartości użytkowej aktywów segmentu downstream Grupy Unipetrol w ramach testów przeprowadzonych na dzień
31 grudnia 2018 roku

w mln PLN
zmiana

EBITDA
-5%

0%

5%

brak wpływu

brak wpływu

brak wpływu

–

–

–

zmniejszenie odwrócenia

–

brak wpływu

– 1 p.p.

STOPA
DYSKONTA

0,0 p.p.
(398)

–

zmniejszenie odwrócenia

zmniejszenie odwrócenia

brak wpływu

(812)

(405)

–

+ 1 p.p.

Analiza wrażliwości wartości użytkowej aktywów segmentu wydobycie Grupy Upstream w ramach testów przeprowadzonych na dzień
31 grudnia 2018 roku

w mln PLN
zmiana

EBITDA
-5%

0%

5%

zwiększenie odpisu

zmniejszenie odpisu

zmniejszenie odpisu

(59)

81

214

zwiększenie odpisu

–

zmniejszenie odpisu

– 1 p.p.

STOPA
DYSKONTA

0,0 p.p.
(135)

136

zwiększenie odpisu

zwiększenie odpisu

zmniejszenie odpisu

(204)

(74)

56

+ 1 p.p.

431

12.5. KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO

Kapitał pracujący netto
Grupa deﬁniuje kapitał pracujący netto jako zapasy i należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności pomniejszone o zobowiązania
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania.

NOTA

Należności z tytułu
dostaw i usług oraz
pozostałe należności

Zapasy

Zobowiązania z
tytułu dostaw i
usług oraz pozostałe
zobowiązania

Kapitał pracujący
netto

31/12/2018

14 362

10 479

13 697

11 14 4

31/12/2019

15 074

9 669

15 132

9 611

(712)

810

1 435

1 533

3

132

(4 86)

(351)

Zmiana kapitału pracującego w
sprawozdaniu z sytuacji ﬁnansowej

Korekty

Zmiana stanu praw majątkowych i zaliczek
na nieﬁnansowe aktywa trwałe

12.5.2

–

121

–

121

Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych

12.5.3

–

–

(295)

(295)

Podatek VAT od zobowiązań inwestycyjnych

–

–

(27)

(27)

Różnice kursowe

–

18

(23)

(5)

Pozostałe

3

(7)

(141)

(145)

(709)

942

949

1 182

(173)

(43)

–

(216)

Zmiana kapitału pracującego w
sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

w tym odpisy:
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12.5.1. ZAPASY

W YBRANE ZASADY RACHUNKOW OŚCI
Zapasy
Zapasy, w tym zapasy obowiązkowe są to produkty, półprodukty i produkty w toku, towary i materiały.

Produkty, półprodukty i produkty w toku wycenia się na moment początkowego ujęcia według kosztu wytworzenia. Koszt wytworzenia
obejmuje koszty wsadu, koszty przerobu przypadające na okres wytworzenia produktów, półproduktów i produktów w toku oraz alokację
stałych i zmiennych pośrednich kosztów produkcji, ustalonych dla jej normalnego poziomu.

Produkty, półprodukty i produkty w toku wycenia się na koniec okresu sprawozdawczego według kosztu wytworzenia lub też według wartości
netto możliwej do uzyskania, w zależności od tego, która z wartości jest niższa. Rozchody produktów, półproduktów i produktów w toku ujmuje
się według średnioważonych kosztów ich wytworzenia.

Towary i materiały wycenia się na moment początkowego ujęcia w cenie nabycia natomiast na koniec okresu sprawozdawczego w cenie
nabycia lub według wartości netto możliwej do uzyskania, w zależności od tego, która z kwot jest niższa. Rozchody towarów i materiałów
ujmuje się według cen średnioważonych nabycia.

Wartość początkowa zapasów jest korygowana o dotyczące ich zyski lub straty z tytułu rozliczenia instrumentów zabezpieczających przepływy
pieniężne.

Testy sprawdzające utratę wartości poszczególnych pozycji zapasów przeprowadza się na koniec każdego miesiąca. Przecenie do poziomu cen
sprzedaży netto możliwych do uzyskania podlegają zapasy, które utraciły swoje cechy użytkowe, przydatność lub spadły ceny ich sprzedaży.

Wartości materiałów przeznaczonych do wykorzystania w procesie produkcji nie odpisuje się poniżej ceny nabycia, jeżeli oczekuje się, że
produkty, do produkcji których będą wykorzystane, zostaną sprzedane za kwoty wyższe lub równe kosztom wytworzenia. Jeżeli jednak koszt
wytworzenia produktów będzie wyższy od wartości netto możliwej do uzyskania, wartość materiałów odpisuje się do poziomu wartości netto
możliwej do uzyskania.

Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów ujmuje się w koszcie własnym sprzedaży.
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SZACUNKI
Wartości netto możliwe do uzyskania ze sprzedaży zapasów
Grupa ustala wysokość odpisów wartości zapasów na bazie szacunków co do ich wartości netto możliwych do uzyskania biorąc pod uwagę
najbardziej aktualne ceny sprzedaży na moment dokonania szacunków.

31/12/2019

31/12/2018

Materiały

8 673

8 330

Półprodukty i produkty w toku

1 245

1 403

4 474

4 012

682

617

15 074

14 362

235

301

15 309

14 663

Produkty gotowe
Towary
Zapasy netto
Odpisy aktualizujące wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania
Zapasy brutto

Główną pozycją zapasów, która realizuje się w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego są zapasy
obowiązkowe. Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość zapasów obowiązkowych ujęta w skonsolidowanym
sprawozdaniu ﬁnansowym wyniosła odpowiednio 6 133 mln PLN oraz 5 607 mln PLN.

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów do wartości netto
możliwej do uzyskania

2019

2018

Stan na początek okresu

301

134

Utworzenie

284

215

Odwrócenie

(111)

(26)

(240)

(29)

1

7

235

301

Wykorzystanie
Różnice kursowe

W 2019 roku oraz w 2018 roku utworzenie oraz odwrócenie odpisów aktualizujących netto wartość zapasów do wartości netto możliwej do
uzyskania dotyczyło głównie segmentu downstream i wyniosło odpowiednio (173) mln PLN oraz (189) mln PLN.
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12.5.2. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I
USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

W YBRANE ZASADY RACHUNKOW OŚCI
Należności
Należności, z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług, wycenia się na dzień ich powstania w wartości godziwej, a następnie według
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu oczekiwanej straty kredytowej.
W momencie początkowego ujęcia Grupa wycenia należności z tytułu dostaw i usług, które nie mają istotnego komponentu ﬁnansowania, w
ich cenie transakcyjnej.

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu jeżeli nie powoduje to zniekształcenia
informacji zawartych w sprawozdaniu z sytuacji ﬁnansowej w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu spłaty należności nie jest
długi.

Należności wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w odniesieniu do których Grupa stosuje uproszczenia, są wyceniane w momencie
początkowego ujęcia w kwocie wymaganej zapłaty, a w okresie późniejszym, w tym na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie wymaganej
zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

SZACUNKI
Utrata wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
należności
Za zdarzenie niewypłacalności (ang. „default”) Grupa uznaje brak wywiązania się z zobowiązania przez kontrahenta po upływie 90 dni od dnia
wymagalności należności.

Dla celów oszacowania oczekiwanej straty kredytowej Grupa wykorzystuje matrycę rezerw oszacowaną na podstawie historycznych poziomów
spłacalności oraz odzysków z należności od kontrahentów.

Grupa uwzględnia informacje dotyczące przyszłości w stosowanych parametrach modelu szacowania strat oczekiwanych, poprzez zarządczą
korektę bazowych współczynników prawdopodobieństwa niewypłacalności.

Grupa nie monitoruje zmian poziomu ryzyka kredytowego w trakcie życia instrumentu. Od 1 stycznia 2018 roku Grupa szacuje oczekiwaną
stratę kredytową w horyzoncie do terminu zapadalności instrumentu. Oczekiwana strata kredytowa jest kalkulowana w momencie ujęcia
należności w sprawozdaniu z sytuacji ﬁnansowej oraz jest aktualizowana na każdy kolejny dzień kończący okres sprawozdawczy.
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NOTA

31/12/2019

31/12/2018
8 424

9 299

132

128

8 556

9 427

123

131

246

190

Zaliczki na nieﬁnansowe aktywa trwałe

315

156

Prawa majątkowe

48

86

Zaliczki na dostawy

54

99

327

390

1 113

1 052

9 669

10 479

458

430

10 127

10 909

Dostawy i usługi z tytułu umów z klientami
Pozostałe
Aktywa ﬁnansowe
Podatek akcyzowy i opłata paliwowa
Inne podatki, cła, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Rozliczenia międzyokresowe czynne
Aktywa nieﬁnansowe
Należności netto
Oczekiwana strata kredytowa
Należności brutto

12.5.2.1

Podział aktywów ﬁnansowych denominowanych w walutach obcych został zaprezentowany w nocie 13.5.2. Podział należności od jednostek
powiązanych przedstawiono w nocie 14 .6.2.

Grupa oczekuje, że realizacja należności z tytułu dostaw i usług przez kontrahentów nastąpi nie później niż dwanaście miesięcy od zakończenia
okresu sprawozdawczego.
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12.5.2.1. ZMIANA STANU OCZEKIW ANEJ STRATY
KREDYTOW EJ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
ORAZ POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI

NOTA
Stan na początek okresu

2019

2018
430

458

Utworzenie

11.12

202

78

Odwrócenie

11.12

(159)

(71)

(159)

(61)

–

(10)

Wykorzystanie

(11)

(39)

Różnice kursowe

(4)

4

458

430

ﬁnansowe
nieﬁnansowe
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12.5.2.2. ANALIZA W IEKOW A NALEŻNOŚCI Z
TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ
OCZEKIW ANEJ STRATY KREDYTOW EJ NA 31
GRUDNIA 2019 ROKU

Należności z tytułu dostaw i
usług wartość brutto

Średnioważona stopa
oczekiwanej straty
kredytowej

Oczekiwana strata
kredytowa (w horyzoncie
całego życia)

Należności z tytułu dostaw i
usług wartość netto

bieżące

6 456

17

0,0026

6 439

od 1 do 30 dni

1 882

1

0,0005

1 881

od 31 do 60 dni

13

2

0,1538

11

od 61 do 90 dni

4

2

0,5000

2

489

398

0,8139

91

8 84 4

420

przeterminowane powyżej
90 dni

8 424

Szczegółowe informacje o ryzyku kredytowym zostały opisane w nocie 13.5.4.
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12.5.3. ZOBOW IĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I
USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOW IĄZANIA

W YBRANE ZASADY RACHUNKOW OŚCI
Zobowiązania
Zobowiązania, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wycenia się na dzień ich powstania w wartości godziwej, a następnie według
zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny zobowiązań wycenianych według zamortyzowanego kosztu jeżeli nie powoduje to zniekształcenia
informacji zawartych w sprawozdaniu z sytuacji ﬁnansowej w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu uregulowania zobowiązania
nie jest długi.

31/12/2019

31/12/2018
7 889

7 275

1 362

1 067

–

36

615

321

9 866

8 699

403

331

Podatek akcyzowy i opłata paliwowa

2 910

2 858

Podatek od towarów i usług

1 501

1 516

303

197

Rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu niewykorzystanych urlopów pracowniczych

93

76

Pozostałe

56

20

5 266

4 998

15 132

13 697

Dostawy i usługi
Zobowiązania inwestycyjne
Leasing ﬁnansowy*
Pozostałe
Zobowiązania ﬁnansowe
Wynagrodzenia

Inne podatki, cła, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Zobowiązania nieﬁnansowe

* W 2019 pozycja leasing ﬁnansowy została przeklasyﬁkowana zgodnie z MSSF 16 do pozycji zobowiązania z tytułu leasingu.

Podział zobowiązań ﬁnansowych denominowanych w walutach obcych został zaprezentowany w nocie 13.5.2. Podział zobowiązań od jednostek
powiązanych przedstawiono w nocie 14 .6.2.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku w Grupie nie wystąpiły istotne zobowiązania przeterminowane.

Grupa oczekuje, że uregulowanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów nastąpi nie później niż dwanaście miesięcy od
zakończenia okresu sprawozdawczego.
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12.5.4 . ZMIANA STANU ZOBOW IĄZAŃ Z TYTUŁU
UMÓW Z KLIENTAMI

2019

2018
231

198

(120)

(132)

Korekty przychodów

79

75

Otrzymane zaliczki, przedpłaty

58

106

Pozostałe

(2)

(16)

24 6

231

Stan na początek okresu
Przychody ujęte w danym okresie sprawozdawczym, uwzględnione w saldzie zobowiązań z
tytułu umów na początek okresu

Grupa realizuje zobowiązania z tytułu umów z klientami w związku z otrzymanymi zaliczkami, przedpłatami w okresie do jednego roku. Korekty
przychodów dotyczą odroczonej części przychodu związanej z programem lojalnościowym VITAY, zgodnie z którym klientowi przysługuje
prawo do świadczeń w przyszłości (tzw. punkty VITAY). Punkty zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania. W tym okresie Grupa
spodziewa się zrealizować zobowiązanie do wykonania świadczenia poprzez dokonanie wymiany zgromadzonych punktów na wydane
dobra/zrealizowane usługi dla klientów i rozpoznać przychody.
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12.6. DŁUG NETTO I ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM

W YBRANE ZASADY RACHUNKOW OŚCI
Środki pieniężne, kredyty i obligacje
Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych oraz środki pieniężne w drodze. Ekwiwalenty środków pieniężnych to
krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności (o pierwotnym terminie zapadalności do trzech miesięcy), łatwo wymienialne na określone
kwoty środków pieniężnych oraz narażone na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. Wycenę i rozchód środków pieniężnych w walutach obcych
ustala się przy zastosowaniu metody FIFO (ang. First In First Out, tzn. Pierwsze Weszło Pierwsze Wyszło).

Grupa klasyﬁkuje posiadane kredyty i obligacje do zobowiązań ﬁnansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu.

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny kredytów wycenianych według zamortyzowanego kosztu jeżeli nie powoduje to zniekształcenia
informacji zawartych w sprawozdaniu z sytuacji ﬁnansowej w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu uregulowania zobowiązania
nie jest długi.

Kredyty w odniesieniu do których Grupa stosuje uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia i w okresie późniejszym, w tym
na koniec okresu sprawozdawczego, w kwocie wymaganej zapłaty.

Zmiana stanu zobowiązań wynikających z działalności ﬁnansowej

Kredyty

Obligacje

Środki pieniężne
i ich ekwiwalenty

Dług netto

Leasing

Zmiana
stanu
zobowiązań
z
działalności
ﬁnansowej

(A)

(B)

(C)

(A + B – C)

(D)

(A + B + D)

2 263

7 528

4 192

5 599

229

10 020

–

–

–

–

3 352

3 352

2 263

7 528

4 192

5 599

3 581

13 372

wpływy/(wypływy) netto

(111)

(1 000)

1 962

(3 073)

(656)

(1 767)

odsetki zapłacone

(33)

(185)

–

(218)

(68)

(286)

(42)

(53)

5

(100)

2

(93)

59

181

–

240

34

274

01/01/2019 (dane zatwierdzone)
W pływ wdrożenia MSSF 16
01/01/2019 (dane przekształcone)
Zmiany pieniężne

Zmiany niepieniężne

różnice kursowe
wycena zadłużenia
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Kredyty

Środki pieniężne
i ich ekwiwalenty

Obligacje

Dług netto

Zmiana
stanu
zobowiązań
z
działalności
ﬁnansowej

Leasing

nowe umowy leasingu,
zwiększenie wynagrodzenia
leasingowego

–

–

–

–

993

993

pozostałe *

–

–

–

–

112

112

2 136

6 471

6 159

2 448

3 998

12 605

31/12/2019
Dźwignia ﬁnansowa netto

6,3%

Dług netto /EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto

0,27

* Pozostałe zmiany niepieniężne obejmują głównie likwidację oraz naliczone opłaty leasingowe, z których większość została opłacona i wykazana w zmianach
pieniężnych w wypływach netto.

Kredyty

Obligacje

Środki pieniężne
i ich ekwiwalenty

Dług netto

Leasing

Zmiana
stanu
zobowiązań
z
działalności
ﬁnansowej

(A)

(B)

(C)

(A + B – C)

(D)

(A + B + D)

48

6 957

6 24 4

761

198

7 203

2 135

400

(2 055)

4 590

(32)

2 503

(27)

(195)

–

(222)

(9)

(231)

różnice kursowe

(4)

164

3

157

–

160

wycena zadłużenia

111

202

–

313

8

321

–

–

–

–

64

64

2 263

7 528

4 192

5 599

229

10 020

01/01/2018
Zmiany pieniężne

wpływy/(wypływy) netto
odsetki zapłacone
Zmiany niepieniężne

nowe umowy leasingu ﬁnansowego
31/12/2018
Dźwignia ﬁnansowa netto
Dług netto /EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto

15,7%
0,61

Grupa deﬁniuje dług netto jako: długoterminowe i krótkoterminowe kredyty, pożyczki i obligacje pomniejszone o środki pieniężne i ich
ekwiwalenty.

Grupa do oceny poziomu zadłużenia wykorzystuje wskaźniki: dźwigni ﬁnansowej netto (dług netto /kapitał własny (wyliczone według stanu na
koniec okresu) x 100%) oraz wskaźnik dług netto /EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto dotyczącymi wartości rzeczowych aktywów
trwałych, wartości niematerialnych, aktywów z tytułu praw do użytkowania, pozostałych składników majątku trwałego oraz aktywów trwałych
przeznaczonych do sprzedaży.
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12.6.1. KREDYTY I OBLIG ACJE

Długoterminowe
31/12/2019

Krótkoterminowe

31/12/2018

31/12/2019

Razem

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

Kredyty

1 884

2 151

252

112

2 136

2 263

Obligacje

6 301

6 447

170

1 081

6 471

7 528

8 185

8 598

422

1 193

8 607

9 791

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie z tytułu kredytów dotyczy głównie kredytu zaciągniętego przez PKN ORLEN od konsorcjum banków
w ramach Umowy wielowalutowego kredytu rewolwingowego z dnia 25 kwietnia 2014 roku w kwocie 2 130 mln PLN przeliczone kursem z dnia
31 grudnia 2019 roku (co odpowiada 500 mln EUR).

Grupa ORLEN opiera swoje ﬁnansowanie o stałe i zmienne stopy procentowe. W zależności od waluty ﬁnansowania są to odpowiednie stopy
międzybankowe powiększone o marżę. Marża odzwierciedla ryzyko Grupy oraz zależna jest, w przypadku niektórych umów o charakterze
długoterminowym, od poziomu wskaźnika długu netto /EBITDA.
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12.6.1.1. KREDYTY

– w podziale na waluty (w przeliczeniu na PLN) / według rodzaju stopy procentowej

31/12/2019
PLN – WIBOR

31/12/2018
2

–

2 132

2 152

USD – LIBOR USD

–

5

CAD – LIBOR CAD

2

106

2 136

2 263

EUR – EURIBOR

Na dzień 31 grudnia 2019 roku niewykorzystane otwarte linie kredytowe (nota 13.5.4) powiększone o należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności (nota 12.5.2) oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty przewyższały zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania (nota 12.5.3) o 7 438 mln PLN.

Grupa zabezpiecza częściowo przepływy pieniężne związane z płatnościami odsetkowymi dotyczącymi zewnętrznego ﬁnansowania w EUR i
USD wykorzystując w tym celu swapy procentowe (IRS).

W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem ﬁnansowym ani po dniu sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki
niewywiązania się ze spłaty kapitału bądź odsetek z tytułu kredytów.

W przypadku funkcjonujących umów kredytowych, spółki z Grupy ORLEN zobowiązane są do utrzymywania wybranych wskaźników
ﬁnansowych w określonych przedziałach. W 2019 roku wskaźniki te oceniane przez banki kredytujące znajdowały się na bezpiecznym poziomie.
Wartość kowenantu na dzień 31 grudnia 2019 roku zawartego w umowie kredytowej PKN ORLEN (wskaźnik „skonsolidowany dług
netto/EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto dotyczącymi wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, aktywów z
tytułu praw do użytkowania, pozostałych składników majątku trwałego oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży” skalkulowany w
oparciu o deﬁnicję poszczególnych składników z umów kredytowych) wyniosła 0,27 i spełniała zapisy zawarte w umowach kredytowych.
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12.6.1.2. OBLIGACJE

– w podziale na waluty (w przeliczeniu na PLN)

31/12/2019

31/12/2018

PLN

1 102

2 116

EUR

5 369

5 412

6 471

7 528

– według rodzaju stopy procentowej

Obligacje o stałym oprocentowaniu
31/12/2019

Obligacje o zmiennym oprocentowaniu

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

Razem
31/12/2019

31/12/2018

Wartość
nominalna

5 549

5 549

1 000

2 000

6 549

7 549

Wartość
księgowa

5 469

5 513

1 002

2 015

6 471

7 528

Wartość nominalna

Data subskrypcji

Termin wykupu

Stopa bazowa

PLN

Marża

Rating

EUR

Program emisji obligacji 2017-2018
Seria A

200

–

19.09.2017

19.09.2021

6M WIBOR

1,00%

A(pol)

Seria B

200

–

08.12.2017

08.12.2022

6M WIBOR

1,00%

A(pol)

Seria C

200

–

10.05.2018

05.06.2022

6M WIBOR

1,20%

A(pol)

Seria D

200

–

06.06.2018

19.06.2022

6M WIBOR

1,20%

A(pol)

Seria E

200

–

27.06.2018

13.07.2022

6M WIBOR

1,20%

A(pol)

100

–

09.04 .2014

09.04 .2020

Oprocentowanie stałe 5%

A(pol)

1 100

–

Euroobligacje

2 131 *

500

30.06.2014

30.06.2021

Oprocentowanie stałe 2,5%

BBB-,
Baa2

Euroobligacje

3 318 **

750

07.06.2016

07.06.2023

Oprocentowanie stałe 2,5%

BBB-,
Baa2

Euroobligacje

5 4 49

1 250

6 549

1 250

Program emisji obligacji 2013-2014
Seria F
Obligacje detaliczne
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* Przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2014 .
** Przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2016.

Różnica pomiędzy wartością nominalną obligacji, a ich wartością księgową wynika z wyceny obligacji według zamortyzowanego kosztu
z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.

W I kwartale 2019 roku PKN ORLEN dokonał wykupu długoterminowych obligacji o wartości nominalnej 1 mld PLN wyemitowanych w 2012
roku w ramach Umowy Programu Emisji Obligacji z 27 listopada 2006 roku.

W ramach pierwszego publicznego programu emisji obligacji czynna pozostaje seria F o wartości nominalnej 100 mln PLN, a w ramach
drugiego publicznego programu emisji obligacji serie A-E o łącznej wartości nominalnej 1 mld PLN.
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12.6.2. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKW IW ALENTY

31/12/2019
Środki pieniężne
Pozostałe środki pieniężne

w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

31/12/2018
6 037

3 886

122

306

6 159

4 192

1 086

87

W 2019 roku środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania zwiększyły się o 999 mln PLN i wyniosły 1 086 mln PLN głównie w
związku z ustanowionym w IV kwartale zabezpieczeniem na ogłoszone przez PKN ORLEN wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich
akcji ENERGA S.A. w kwocie 1 mld PLN.
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12.6.3. POLITYKA ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM
W ŁASNYM

Zarządzanie kapitałem własnym prowadzone w skali Grupy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ﬁnansowego Grupy w procesie
kontynuowania działalności przy jednoczesnej maksymalizacji rentowności dla akcjonariuszy w szczególności poprzez:

zapewnienie dostępu do płynności dla spółek Grupy i rozwój efektywnych struktur dystrybucji płynności w ramach Grupy;
dywersyﬁkację źródeł ﬁnansowania zewnętrznego i utrzymanie ich długiego terminu zapadalności z uwzględnieniem źródeł bankowych
i poza bankowych.

Powyższe działania realizowane są w oparciu o stałe monitorowanie:

dźwigni ﬁnansowej netto Grupy – na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2018 roku wskaźnik ten wyniósł odpowiednio 6,3%
oraz 15,7%;
wskaźnika długu netto do EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto;
ratingu PKN ORLEN.

Poziom wypłacanej dywidendy przypadającej na akcje zwykłe – uzależniony jest od sytuacji ﬁnansowej Grupy, w tym uwarunkowany
utrzymaniem wskaźników ﬁnansowych na bezpiecznym poziomie. Dywidenda za lata poprzednie wypłacona w 2019 roku i w 2018 roku
wyniosła odpowiednio 3,5 PLN i 3 PLN na akcję.
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12.7. KAPITAŁ W ŁASNY

W YBRANE ZASADY RACHUNKOW OŚCI
Kapitał podstawowy
Kapitał wniesiony przez akcjonariuszy wykazywany według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej z aktem założycielskim Jednostki
Dominującej oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał podstawowy na dzień 31 grudnia 1996 roku, na podstawie MSR 29 § 24 i 25, został przeszacowany w oparciu o miesięczne wskaźniki
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
Kapitał tworzony z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Kapitał z emisji akcji
powyżej ich wartości nominalnej na dzień 31 grudnia 1996 roku, na podstawie MSR 29 § 24 i 25, został przeszacowany w oparciu o miesięczne
wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
Kapitał obejmuje wycenę i rozliczenie instrumentów zabezpieczających spełniających wymogi rachunkowości zabezpieczeń przepływów
pieniężnych.

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą
Efekt przeliczenia sprawozdań ﬁnansowych zagranicznych spółek Grupy na PLN w ramach procedur konsolidacyjnych.

Zyski zatrzymane
obejmują:

kapitał zapasowy tworzony i wykorzystywany zgodnie z Ustawą Kodeks Spółek Handlowych,
zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia,
zysk/stratę bieżącego okresu sprawozdawczego,
pozostałe kapitały tworzone i wykorzystywane według zasad określonych przepisami prawa.
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12.7.1. KAPITAŁ PODSTAW OW Y

31/12/2019

31/12/2018

Kapitał zakładowy

535

535

Korekta z tytułu przeszacowania kapitału zakładowego

523

523

1 058

1 058

Kapitał zakładowy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na
dzień 31 grudnia 2018 roku podzielony był na 427 709 061 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,25 PLN każda.

Liczba wyemitowanych akcji
Seria A
336 000 000

Seria B

Seria C
6 971 496

Seria D
77 205 641

Razem
427 709 061

7 531 924

Każda nowa emisja akcji w Polsce jest oznaczana jako kolejna seria. Akcje wszystkich powyższych serii mają takie same prawa.

Struktura akcjonariatu

Liczba akcji / głosów

Skarb Państwa

Wartość nominalna akcji
(w PLN)

Udział w kapitale
podstawowym

117 710 196

147 137 745

27,52%

Nationale-Nederlanden OFE*

30 000 000

37 500 000

7,01%

Aviva OFE*

26 000 000

32 500 000

6,08%

Pozostali

253 998 865

317 498 581

59,39%

427 709 061

534 636 326

100,00%

* Zgodnie z informacjami z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN z dnia 5 marca 2020 roku.
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12.7.2. KAPITAŁ Z EMISJI AKCJI POW YŻEJ ICH
W ARTOŚCI NOMINALNEJ

31/12/2019
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
Korekta z tytułu przeszacowania kapitału z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

31/12/2018
1 058

1 058

169

169

1 227

1 227
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12.7.3. ZYSKI ZATRZYMANE

31/12/2019

31/12/2018
30 052

25 993

Pozostałe kapitały

875

884

Zyski i straty aktuarialne

(54)

(37)

4 300

5 556

(4)

(9)

35 169

32 387

Kapitał zapasowy

Zysk netto okresu przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Wpływ wdrożenia MSSF 16 oraz 9
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12.7.4 . KAPITAŁ W ŁASNY PRZYPADAJĄCY
UDZIAŁOM NIEKONTROLUJĄCYM

31/12/2019

31/12/2018

Grupa Unipetrol

1

1

Ship Service S.A.

8

10

Pozostałe

2

1

11

12

31/12/2019

31/12/2018

Stan na początek okresu

12

3 014

Udział w zysku netto, w tym:

(2)

48

–

49

(2)

(1)

–

57

kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń netto

–

17

różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą

–

40

1

(3 107)

11

12

Grupa Unipetrol
pozostałe
Udział w składnikach innych całkowitych dochodów

Zmiana struktury udziału niekontrolującego

W 2019 roku oraz w 2018 roku nie wystąpiły znaczące ograniczenia w jednostkach zależnych z istotnym udziałem niekontrolującym wynikające
z umów kredytowych, wymogów regulacyjnych i innych ustaleń umownych, które ograniczałyby dostęp do aktywów oraz rozliczania
zobowiązań Grupy.
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12.7.5. PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA 2019 ROK

Uwzględniając sytuację płynnościową i realizację strategicznych celów ﬁnansowych, Zarząd PKN ORLEN rekomenduje przeznaczenie zysku
netto PKN ORLEN za rok 2019 w kwocie 4 813 592 019,09 PLN w następujący sposób: kwotę 1 283 127 183,00 PLN przeznaczyć na wypłatę
dywidendy (3 PLN na 1 akcję), zaś pozostałą kwotę, tj. 3 530 464 836,09 PLN na kapitał zapasowy. Zarząd PKN ORLEN proponuje dzień 14 lipca
2020 roku jako dzień dywidendy oraz 28 lipca 2020 roku jako termin wypłaty dywidendy. Rekomendacja Zarządu zostanie przedstawiona
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN ORLEN, które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.
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12.7.6. PODZIAŁ ZYSKU JEDNOSTKI
DOMINUJĄCEJ ZA 2018 ROK

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN w dniu 14 czerwca 2019 roku podzieliło zysk netto PKN ORLEN za rok 2018 w
kwocie 5 434 149 842,17 PLN w następujący sposób: kwotę 1 496 981 713,50 PLN przeznaczono na wypłatę dywidendy (3,5 PLN na 1 akcję), zaś
pozostałą kwotę, tj. 3 937 168 128,67 PLN na kapitał zapasowy.
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12.8. INSTRUMENTY POCHODNE ORAZ
POZOSTAŁE AKTYW A I ZOBOW IĄZANIA

Instrumenty pochodne oraz pozostałe aktywa

Długoterminowe
31/12/2019

Krótkoterminowe

31/12/2018

31/12/2019

Razem

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

291

143

174

483

465

626

291

143

169

209

460

352

–

–

5

274

5

274

19

16

65

39

84
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forwardy walutowe

–

–

27

5

27

5

swapy towarowe

–

–

38

34

38

34

19

11

–

–

19

11

–

5

–

–

–

5

–

2

4

2

4

4

–

2

4

2

4

4

310

161

243

524

553

685

72

95

468

336

540

431

–

–

110

306

110

306

66

86

–

–

66

86

korekta pozycji zabezpieczanej

–

4

4

21

4

25

depozyty zabezpieczające

–

–

354

–

354

–

pozostałe

6

5

–

9

6

14

238

243

–

–

238

243

219

108

–

–

219

108

–

115

–

–

–

115

19

20

–

–

19

20

310

338

4 68

336

778

674

Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne

forwardy walutowe
swapy towarowe
Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów
rachunkowości zabezpieczeń

swapy walutowo – procentowe
swapy procentowe
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą

swapy towarowe
Instrumenty pochodne
Pozostałe aktywa ﬁnansowe

należności z tytułu rozliczonych instrumentów
pochodnych
aktywa ﬁnansowe wyceniane w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody

Pozostałe aktywa nieﬁnansowe

nieruchomości inwestycyjne
prawa wieczystego użytkowania gruntów
pozostałe
Pozostałe aktywa
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Na dzień 31 grudnia 2019 roku składnikami nieruchomości inwestycyjnych są głównie budynki socjalno-biurowe oraz grunty. W zależności od
charakteru nieruchomości do oszacowania wartości godziwej stosowano metodę porównawczą lub dochodową na bazie operatów
szacunkowych sporządzonych przez niezależnych ekspertów, wykorzystując obserwowalne informacje z rynku (poziom hierarchii 2 – wartość
149 mln PLN) lub metodę dochodową na bazie planowanych przyszłych przepływów pieniężnych (poziom hierarchii 3 – wartość 70 mln PLN).
Metodę porównawczą stosowano przy założeniu, że wartość wycenianej nieruchomości jest równa cenie możliwej do uzyskania na rynku za
nieruchomość o podobnym charakterze.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozycja nieruchomości inwestycyjne zawiera aktywa z tytułu praw do użytkowania w wysokości 42 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa posiada depozyty zabezpieczające niespełniające deﬁnicji ekwiwalentów środków pieniężnych dotyczące
głównie zabezpieczenia rozliczeń transakcji na giełdzie Intercontinental Exchange Inc (ICE) oraz w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.
(IRGIT).

Instrumenty pochodne oraz pozostałe zobowiązania

Długoterminowe
31/12/2019

Krótkoterminowe

31/12/2018

31/12/2019

Razem

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

1

–

82

105

83

105

forwardy walutowe

1

–

–

–

1

–

swapy towarowe

–

–

82

105

82

105

1

38

180

66

181

104

forwardy walutowe

1

–

42

18

43

18

swapy towarowe

–

–

119

21

119

21

swapy procentowe

–

38

19

–

19

38

swapy walutowo – procentowe

–

–

–

27

–

27

–

4

4

22

4

26

–

4

4

22

4

26

2

42

266

193

268

235

152

357

223

79

375

436

–

–

209

67

209

67

94

102

–

–

94

102

leasing ﬁnansowy*

–

193

–

–

–

193

korekta pozycji zabezpieczanej

–

3

4

1

4

4

zobowiązania do zwrotu wynagrodzenia

–

–

10

11

10

11

58

59

–

–

58

59

9

9

13

11

22

20

9

9

13

11

22

20

161

366

236

90

397

456

Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne

Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów
rachunkowości zabezpieczeń

Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą

swapy towarowe
Instrumenty pochodne
Pozostałe zobowiązania ﬁnansowe

zobowiązania z tytułu rozliczonych instrumentów
pochodnych
zobowiązania inwestycyjne

pozostałe**
Pozostałe zobowiązania nieﬁnansowe

przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania

* W 2019 pozycja leasing ﬁnansowy została przeklasyﬁkowana zgodnie z MSSF 16 do pozycji zobowiązania z tytułu leasingu.
** W 2019 i 2018 roku pozycja pozostałe w pozostałych zobowiązaniach ﬁnansowych dotyczy głównie zobowiązań z tytułu darowizn w kwocie odpowiednio 18 mln
PLN i 21 mln PLN oraz gwarancji w kwocie 39 mln PLN i 29 mln PLN.
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12.8.1. AKTYW A FINANSOW E W YCENIANE W
W ARTOŚCI GODZIW EJ PRZEZ INNE
CAŁKOW ITE DOCHODY

Inwestycje w instrumenty kapitałowe,
wyceniane w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody

Naftoport Sp. z o.o.

Dywidendy ujęte w trakcie okresu
sprawozdawczego, odnoszące się do
inwestycji utrzymywanych na koniec
okresu sprawozdawczego

Wartość godziwa
składnika aktywów

Wskazanie przyczyny zastosowania
danego wariantu prezentacji

40

5

18

–

Instrumenty nabyte nieprzeznaczone do
obrotu, bez wpływu reklasyﬁkacji

Pieridae Energy Limited

7

–

zysków/strat na wynik ﬁnansowy

Wodkan S.A.

1

–

66

5

Bank Ochrony Środowiska S.A.
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12.9. REZERW Y

W YBRANE ZASADY RACHUNKOW OŚCI
Rezerwy
Rezerwy tworzy się w wysokości stanowiącej najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na
koniec okresu sprawozdawczego.

Ryzyko środowiskowe
Grupa tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu kosztów rekultywacji skażonego środowiska gruntowo-wodnego lub eliminacji
szkodliwych substancji w przypadku występowania prawnego lub zwyczajowo oczekiwanego obowiązku wykonania tych czynności. Wysokość
rezerw podlega okresowej weryﬁkacji na podstawie ocen stopnia zanieczyszczenia. Zmiany rezerwy zwiększają lub zmniejszają w bieżącym
okresie wartość składnika aktywów wywołującego obowiązek rekultywacji. W przypadku, gdy zmniejszenie rezerwy jest większe od wartości
bilansowej składnika aktywów, kwotę tej nadwyżki ujmuje się w wyniku ﬁnansowym.

Nagrody jubileuszowe oraz świadczenia po okresie zatrudnienia
Zgodnie z obowiązującymi systemami wynagradzania pracownicy Grupy mają prawo do nagród jubileuszowych wypłacanych po
przepracowaniu określonej liczby lat oraz odpraw emerytalnych i rentowych wypłacanych w momencie przejścia na emeryturę lub rentę.
Wysokość powyższych nagród i odpraw zależy od stażu pracy oraz wynagrodzenia pracownika.

Nagrody jubileuszowe zalicza się do innych długoterminowych świadczeń pracowniczych, natomiast odprawy emerytalne i rentowe zalicza się
do programów określonych świadczeń po okresie zatrudnienia.

Rezerwy są szacowane przez niezależnego aktuariusza i przeszacowywane w przypadku wystąpienia istotnych przesłanek mających wpływ na
ich wysokość z uwzględnieniem m.in. rotacji zatrudnienia i planowanych zmian wynagrodzeń.

Zyski i straty aktuarialne od świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia ujmuje się w składnikach innych całkowitych dochodów a od
pozostałych świadczeń pracowniczych, ujmuje się w wyniku ﬁnansowym.

Emisje CO2, certyﬁkaty energetyczne
Grupa tworzy rezerwę na szacowane koszty emisji CO2. w okresie sprawozdawczym, która jest ujmowana w ciężar kosztów działalności
podstawowej (podatki i opłaty). Wartość rezerwy ustala się w oparciu o wartości posiadanych uprawnień z uwzględnieniem metody średniej
ważonej, a w przypadku niedoboru uprawnień na podstawie cen zakupu uprawnień określonych w zawartych kontraktach terminowych lub
rynkowych notowań uprawnień do emisji na dzień sprawozdawczy.

Certyﬁkaty energetyczne są to prawa majątkowe do energii i świadectwa efektywności energetycznej. Grupa tworzy rezerwy na szacowaną
ilość praw do energii i świadectw efektywności energetycznej do umorzenia w okresie sprawozdawczym, która jest ujmowana jako
pomniejszenie przychodów ze sprzedaży energii lub jako koszty działalności podstawowej w przypadku zakupu energii elektrycznej na
potrzeby własne.
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Obowiązek przedłożenia certyﬁkatów energetycznych do umorzenia lub do uiszczenia opłaty zastępczej lub uzyskania oświadczenia wraz
audytem efektywności energetycznej jest uregulowany na podstawie odrębnych przepisów.

Pozostałe rezerwy
Pozostałe rezerwy obejmują głównie rezerwy na toczące się postępowania sądowe i tworzone są na bazie dostępnych informacji, w tym opinii
niezależnych ekspertów. Grupa tworzy rezerwy w przypadku, gdy na koniec okresu sprawozdawczego na Grupie ciąży obowiązek wynikający ze
zdarzeń przeszłych, który można wiarygodnie oszacować i gdy jest prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność
wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.

SZACUNKI
Tworzenie rezerw wymaga dokonania szacunków prawdopodobieństwa wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne oraz
określenia wysokości stanowiącej najbardziej wiarygodny szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia obowiązku obecnego na koniec
okresu sprawozdawczego. Rezerwy są tworzone, gdy prawdopodobieństwo wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne jest
większe niż 50%.

Rezerwy

Długoterminowe
31/12/2019

Krótkoterminowe

31/12/2018

31/12/2019

Razem

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

Środowiskowa

817

782

42

64

859

846

Nagrody jubileuszowe i
świadczenia po okresie
zatrudnienia

256

233

49

56

305

289

Emisje CO2, certyﬁkaty
energetyczne

–

–

961

784

961

784

40

40

184

115

224

155

1 113

1 055

1 236

1 019

2 349

2 074

Pozostałe

Zmiana stanu rezerw

Rezerwa na nagrody
jubileuszowe
i świadczenia po
okresie zatrudnienia

Rezerwa
środowiskowa

01/01/2019

Emisje CO2,
certyﬁkaty
energetyczne

Pozostałe

Razem

846

289

784

155

2 074

Utworzenie

52

44

1 027

97

1 220

Odwrócenie

(4)

–

(30)

(22)

(56)

(43)

(29)

(821)

(6)

(899)

8

1

1

–

10

859

305

961

224

2 349

01/01/2018

693

277

376

229

1 575

Utworzenie

198

32

800

15

1 045

Odwrócenie

(4)

–

(4)

(30)

(38)

(46)

(20)

(395)

(53)

(514)

5

–

7

(6)

6

84 6

289

784

155

2 074

Wykorzystanie
Różnice kursowe

Wykorzystanie
Różnice kursowe
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2019

2018

Zmiana stanu rezerw zaprezentowana w sprawozdaniu z sytuacji ﬁnansowej

275

499

Wykorzystanie rezerwy na emisje CO2, certyﬁkaty energetyczne z roku poprzedniego

821

395

Kapitalizacja rezerwy środowiskowej

(32)

(137)

Zyski i straty aktuarialne

(21)

(5)

Różnice kursowe

(8)

(16)

1 035

736

Zmiana stanu rezerw w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
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12.9.1. REZERW A ŚRODOW ISKOW A

Grupa jest prawnie zobowiązana do usuwania zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego w obrębie zakładów produkcyjnych, stacji paliw,
terminali paliw oraz baz magazynowych.

Grupa dokonała szacunków rezerwy na ryzyko środowiskowe związane z usunięciem zanieczyszczeń na podstawie analizy przygotowanej przez
niezależnego eksperta lub własne analizy uwzględniającej przewidywane koszty remediacji. W zależności od rodzaju obiektu generującego
zanieczyszczenia, wartość rezerwy jest szacowana poprzez uwzględnienie częstotliwości remediacji, skali zanieczyszczenia środowiska i
osiągniętych efektów ekologicznych. Wycofanie z eksploatacji większości obiektów nastąpi w dalszej przyszłości, co skutkuje niepewnością w
zakresie oceny szczegółowych wymagań, które będą musiały zostać spełnione w momencie ich usunięcia. Poziom niepewności jest obciążony
potencjalną zmianą regulacji dotyczących m.in. ochrony środowiska i oczekiwań społecznych. Jednocześnie, istotnym czynnikiem jest postęp
technologiczny, który będzie kształtował przyszłe koszty likwidacji.

Na etapie zagospodarowania i wydobycia złóż węglowodorów Grupa tworzy rezerwy na koszty likwidacji odwiertów i infrastruktury
wspierającej.

Pozycja rezerwy środowiskowej dotyczy głównie spółek działających na terenie Polski, Czech i Kanady. W Republice Czeskiej, zobowiązania
wynikające z zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego powstałe przed datą prywatyzacji poszczególnych jednostek spoczywają na
państwie czeskim. W przypadku zanieczyszczeń, powstałych po tej dacie, obowiązek taki spoczywa na spółkach Grupy.

W 2019 roku założenia przyjęte do wyliczenia wartości rezerwy środowiskowej nie uległy zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim.

Obliczenia zostały zdyskontowane w oparciu o stopę wolną od ryzyka ustaloną na poziomie rentowności obligacji (10, 20 lub 30 letnich w
zależności od przewidywanego okresu zapadalności rezerwy). Stopę dyskonta skorygowano o efekt inﬂacji, który nie uległ zmianie w
porównaniu do roku poprzedniego.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku średnia stopa dyskonta przyjęta do kalkulacji rezerwy środowiskowej wynosiła
odpowiednio 2,26% i 2,85% (Polska), 1,68% i 2,15% (Kanada) i 1,9% i 1,9% (Czechy).
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12.9.2. REZERW A NA NAGRODY
JUBILEUSZOW E I ŚW IADCZENIA PO OKRESIE
ZATRUDNIENIA

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych

NOTA

Rezerwa na nagrody jubileuszowe
31/12/2019

31/12/2018

Świadczenia po okresie zatrudnienia
31/12/2019

31/12/2018

Razem
31/12/2019

31/12/2018

Stan na początek
okresu

144

145

145

132

289

277

Koszty bieżącego
zatrudnienia

6

14

8

6

14

20

Koszty odsetek

4

4

4

4

8

8

16

9

21

5

37

14

demograﬁcznych

3

–

1

1

4

1

ﬁnansowych

8

7

20

4

28

11

pozostałych

5

2

–

–

5

2

Koszty przeszłego
zatrudnienia

(12)

(13)

(2)

3

(14)

(10)

Płatności w ramach
programu

(21)

(14)

(8)

(7)

(29)

(21)

–

(1)

–

2

–

1

137

14 4

168

145

305

289

Zyski i straty
aktuarialne, powstałe
na skutek zmian
założeń:

Pozostałe
12.9

Wartość księgowa zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku jest równa wartości
bieżącej.
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Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych w podziale na pracowników aktywnych i emerytów

Pracownicy aktywni
31/12/2019

Emeryci

31/12/2018

31/12/2019

Razem
31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

202

196

64

56

266

252

Czechy

22

19

–

–

22

19

Litwa, Łotwa, Estonia

17

18

–

–

17

18

241

233

64

56

305

289

Polska

Świadczenia po okresie zatrudnienia

Rezerwa na nagrody jubileuszowe
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

Razem
31/12/2019

31/12/2018

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych w podziale na obszary geograﬁczne
131

139

135

114

266

253

Czechy

6

5

17

14

23

19

Litwa, Łotwa, Estonia

–

–

16

17

16

17

137

14 4

168

145

305

289

Polska

Analiza zapadalności świadczeń pracowniczych
do 1 roku

21

32

28

24

49

56

powyżej 1 do 5 lat

52

50

28

26

80

76

powyżej 5 lat

64

62

112

95

176

157

137

14 4

168

145

305

289

Średni ważony okres obowiązywania zobowiązania dla świadczeń po okresie zatrudnienia w 2019 roku i w 2018 roku wyniósł odpowiednio:
Polska 9 oraz 8 lat, Czechy 9 oraz 9 lat i Litwa, Łotwa, Estonia 9 oraz 14 lat.

W 2019 roku wartość rezerwy na świadczenia pracownicze zmieniła się w efekcie aktualizacji założeń, w głównej mierze w zakresie stopy
dyskonta i przewidywanej inﬂacji oraz zmiany wskaźnika planowanego wzrostu wynagrodzeń. Rezerwa na świadczenia pracownicze
oszacowana na bazie założeń z roku 2018 byłaby niższa o (30) mln PLN.

Analiza wrażliwości na zmiany założeń aktuarialnych

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa przyjęła następujące założenia aktuarialne, które miały wpływ na wysokość rezerw aktuarialnych dla
podmiotów polskich: stopa dyskonta: 2,0%, przewidywana inﬂacja: 2,8% w roku 2020, 2,6% w roku 2021, 2,5% w latach kolejnych, wskaźnik
wzrostu wynagrodzeń: 4% w roku 2020, 3% w roku 2021 oraz 2,5% w latach kolejnych. Dla podmiotów zagranicznych główny wpływ miała
wysokość stóp dyskonta od 0,3% do 1,4%.

Grupa przeanalizowała wpływ zmiany założeń ﬁnansowych, demograﬁcznych i ustaliła że efekty zmian wskaźników: wzrostu wynagrodzeń o +/0,5 p.p. , stopy dyskonta ﬁnansowego o +/- 0,5 p.p. oraz wskaźnika rotacji pracowników o +/- 0,5 p.p. na terenie Polski, Czech oraz Litwy, Łotwy i
Estonii są nie wyższe niż 7 mln PLN. W związku z tym Grupa odstąpiła od szczegółowej prezentacji.

Grupa realizuje płatności świadczeń pracowniczych z bieżących środków. W ramach świadczeń pracowniczych w Grupie występują również
dodatkowe programy określonych składek, gdzie obowiązek jest spełniony przez odprowadzanie składek do wyodrębnionych funduszów
(Pracowniczy Program Emerytalny oraz Pracowniczy Program Kapitałowy). Koszty z tego tytułu prezentowane są w pozycji Świadczenia
pracownicze.
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12.9.3. REZERW A NA EMISJE CO2, CERTYFIKATY
ENERGETYCZNE

Rezerwa na emisje CO₂ i certyﬁkaty energetyczne obejmuje głównie utworzenie rezerwy na szacowane w okresie sprawozdawczym koszty
emisji CO2. Na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość rezerwy z tego tytułu wyniosła odpowiednio 939 mln PLN
oraz 728 mln PLN.
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12.9.4 . POZOSTAŁE REZERW Y

Na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostałe rezerwy obejmują głównie rezerwy na ryzyka niekorzystnych
rozstrzygnięć toczących się procesów administracyjnych lub sądowych oraz podatkowych w kwocie odpowiednio 182 mln PLN oraz 114 mln
PLN.
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13.1. KATEGORIE I KL ASY INSTRUMENTÓW
FINANSOW YCH

Kategorie instrumentów
ﬁnansowych

NOTA

31/12/2019

31/12/2018

AKTYW A
Wyceniane w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody

Wyceniane w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody

12.8

66

86

Instrumenty zabezpieczające
przepływy pieniężne

Instrumenty ﬁnansowe
zabezpieczające

12.8

465

626

Instrumenty pochodne
niewyznaczone dla celów
rachunkowości zabezpieczeń

Wyceniane w wartości godziwej
przez wynik ﬁnansowy

12.8

84

55

Instrumenty zabezpieczające
wartość godziwą

Wyceniane w wartości godziwej
przez wynik ﬁnansowy

12.8

4

4

Leasing

Wyłączone z zakresu klasyﬁkacji i
wyceny MSSF 9

25

–

15 189

13 964

8 424

9 299

6 159

4 192

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie aktywa

Dostawy i usługi

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie aktywa

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie aktywa

Należności z tytułu rozliczonych

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie aktywa

12.8

110

306

Depozyty zabezpieczające

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie aktywa

12.8

354

–

Korekta pozycji zabezpieczanej

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie aktywa

12.8

4

25

Pozostałe

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie aktywa

12.5.2, 12.8

138

142

15 833

14 735

12.5.2

instrumentów pochodnych

ZOBOW IĄZANIA
Instrumenty zabezpieczające
przepływy pieniężne
Instrumenty pochodne
niewyznaczone dla celów
rachunkowości zabezpieczeń
Instrumenty zabezpieczające
wartość godziwą

Instrumenty ﬁnansowe
zabezpieczające

12.8

83

105

Wyceniane w wartości godziwej
przez wynik ﬁnansowy

12.8

181

104

Wyceniane w wartości godziwej
przez wynik ﬁnansowy

12.8

4

26
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Kategorie instrumentów
ﬁnansowych

Leasing

Wyłączone z zakresu klasyﬁkacji i
wyceny MSSF 9

NOTA

12.5.3, 12.8, 14 .2.1

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie

31/12/2019

31/12/2018

3 998

229

18 848

18 697

7 889

7 275

Dostawy i usługi

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie

12.5.3

Zobowiązania do zwrotu
wynagrodzenia

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie

12.8

10

11

Kredyty

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie

12.6.1

2 136

2 263

Obligacje

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie

12.6.1

6 471

7 528

Zobowiązania inwestycyjne

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie

12.5.3, 12.8

1 456

1 169

Zobowiązania z tytułu rozliczonych

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie

12.8

209

67

Korekta pozycji zabezpieczanej

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie

12.8

4

4

Pozostałe

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie

12.5.3, 12.8

673

380

23 114

19 161

instrumentów pochodnych

468

13.2. POZYCJE DOCHODÓW , KOSZTÓW ,
ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOW ITYCH
DOCHODÓW

Kategorie instrumentów
ﬁnansowych

NOTA

Przychody ﬁnansowe z tytułu
odsetek

od aktywów ﬁnansowych
wycenianych w
zamortyzowanym koszcie

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie aktywa

11.11.1

Koszty ﬁnansowe z tytułu odsetek

od zobowiązań ﬁnansowych
wycenianych w zamortyzowanym
koszcie

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie aktywa

od leasingu

Wyłączone z zakresu klasyﬁkacji i
wyceny MSSF 9

(Strata)/odwrócenie straty z tytułu
utraty wartości instrumentów
ﬁnansowych

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie

11.11.2

11.12

Zyski/(Straty) z tytułu instrumentów
ﬁnansowych

2019

2018

48

39

48

39

(287)

(204)

(187)

(195)

(100)

(9)

(43)

(17)

222

94

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie aktywa

11.11.1

(8)
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Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie pasywa

11.11.1

8

(823)

Wyceniane w wartości godziwej
przez

11.9, 11.10

28
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wynik ﬁnansowy

11.11.1, 11.11.2

Instrumenty ﬁnansowe
zabezpieczające przepływy
pieniężne (część nieefektywna)

11.11.1, 11.11.2

28

(7)

11.9, 11.10

161

24

5

4

(25)

(16)

(85)

(104 )

pozostałe, niepodlegające MSSF 7

(6)

(11)

Dyskontowanie rezerw

(4)

(8)

Instrumenty ﬁnansowe
zabezpieczające (rozliczenie
kosztów zabezpieczenia)

Pozostałe przychody i koszty
ﬁnansowe

Wyceniane w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody

11.11.1

Wyceniane w zamortyzowanym
koszcie aktywa

11.11.1, 11.11.2
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Kategorie instrumentów
ﬁnansowych
Odsetki od zobowiązań
podatkowych

NOTA

11.11.2

2019

2018

(2)

(3)

Powyższa tabela prezentuje pozycje zysków lub strat, w których ujmowany jest wynik na wycenie i rozliczeniu instrumentów ﬁnansowych.

W 2019 roku i 2018 roku zyski/(straty) z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite
dochody wyniosły odpowiednio (20) mln PLN i (23) mln PLN.
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13.3. USTALANIE W ARTOŚCI GODZIW EJ

31/12/2019

Hierarchia wartości godziwej

NOTA

Wartość
księgowa

Wartość
godziwa

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Aktywa ﬁnansowe
Aktywa ﬁnansowe wyceniane w
wartości

12.8.1

66

66

26

–

40

12.8

553

553

–

553

–

619

619

26

553

40

godziwej przez inne całkowite
dochody
Instrumenty pochodne

Zobowiązania ﬁnansowe
Kredyty

12.6.1.1

2 136

2 135

–

2 135

–

Obligacje

12.6.1.2

6 471

6 745

6 745

–

–

268

268

–

268

–

8 875

9 14 8

6 745

2 4 03

–

Instrumenty pochodne

12.8
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31/12/2018

Hierarchia wartości godziwej

NOTA

Wartość
księgowa

Wartość
godziwa

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Aktywa ﬁnansowe
Aktywa ﬁnansowe wyceniane w
wartości

86

86

46

–

40

685

685

–

685

–

771

771

46

685

40

godziwej przez inne całkowite
dochody
Instrumenty pochodne

12.8

Zobowiązania ﬁnansowe
Kredyty

12.6.1.1

2 263

2 263

–

2 263

–

Obligacje

12.6.1.2

7 528

7 788

7 788

–

–

12.5.3, 12.8

229

236

–

236

–

12.8

235

235

–

235

–

10 255

10 522

7 788

2 734

–

Leasing
Instrumenty pochodne

Dla pozostałych klas aktywów i zobowiązań ﬁnansowych wartość godziwa odpowiada ich wartości księgowej.
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13.3.1. METODY W YCENY DO W ARTOŚCI
GODZIW EJ (HIERARCHIA W ARTOŚCI
GODZIW EJ)

Zobowiązania ﬁnansowe z tytułu kredytów, obligacji oraz zobowiązania i należności z tytułu pożyczek wyceniane są do wartości godziwej przy
zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Stopy dyskontowe ustalane są na podstawie rynkowych stóp na bazie
kwotowań 1–miesięcznych, 3–miesięcznych i 6–miesięcznych powiększonych o marże właściwe dla poszczególnych instrumentów ﬁnansowych.

W pozycji aktywa ﬁnansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody ujęto udziały i akcje notowane/nienotowane
nieprzeznaczone do obrotu. Dla akcji nienotowanych na aktywnym rynku dla których nie ma obserwowalnych danych wejściowych
zastosowano wartość godziwą ustaloną na bazie oczekiwanych dyskontowanych przepływów pieniężnych.

W okresie sprawozdawczym i w okresie porównawczym w Grupie nie wystąpiły przesunięcia pomiędzy Poziomami 1 i 2 hierarchii wartości
godziwej.
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13.4 . RACHUNKOW OŚĆ ZABEZPIECZEŃ

Grupa ORLEN stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej.

Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych dotyczy:

terminowych transakcji sprzedaży i zakupu walut zabezpieczających działalność operacyjną;
zabezpieczenia zmiany marż na sprzedawanych produktach raﬁneryjnych i petrochemicznych,
zabezpieczenia okresowego zwiększenia zapasów operacyjnych,
zabezpieczenia niedopasowania czasowego wynikającego ze sprzedaży produktów raﬁneryjnych.

Rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej dotyczy:

zabezpieczenia sprzedaży asfaltów i paliwa lotniczego po cenie stałej.

Obecnie źródłami nieefektywności w przypadku stosowania rachunkowości zabezpieczeń dla ryzyka walutowego jest różnica pomiędzy
terminem zapadalności dla instrumentu zabezpieczającego, przypadającego na ostatnie dni robocze miesiąca M-1 a terminem zapadalności
pozycji zabezpieczanej, gdzie przychody ze sprzedaży produktów petrochemicznych realizowane są w pierwszych kolejnych dniach danego
miesiąca M.

Natomiast w przypadku ryzyka towarowego źródła nieefektywności wynikają z wyznaczonych na pozycję zabezpieczaną komponentów ryzyka,
będących elementem składowym uprawdopodobnionego planowanego przyszłego zakupu ropy a instrumentami zabezpieczającymi opartymi
wyłącznie o indeksy towarowe sprzedawanych produktów raﬁneryjnych.

Dla kursu USD/PLN występuje częściowo naturalny hedging, gdyż przychody ze sprzedaży produktów uzależnionych od kursu USD są
równoważone przez koszty zakupu ropy w tej samej walucie. Z uwagi na fakt posiadania przez PKN ORLEN długiej pozycji w EUR oraz
utrzymujące się na stosunkowo niskim poziomie stopy procentowe dla EUR (w porównaniu do stóp w PLN) uznano, iż zasadne jest dążenie do
sytuacji, w której Grupa posiada zobowiązania dłużne w walucie obcej (przewalutowaniu długu z PLN na dług w EUR poprzez wykonanie
transakcji swapy procentowo-walutowe).

Informacja o instrumentach zabezpieczających – struktura terminowa zapadalności

2019

Rodzaj ryzyka / typ instrumentu

Jednostka miary

do 1 roku

powyżej 1 do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Ryzyko walutowe
Forwardy walutowe – zabezpieczenie pozycji długiej (kupno)
Nominał

EUR

Średni kurs EUR/CZK
Nominał

EUR

460 000 000

910 000 000

395 000 000

–

26,68

27,15

27,3

–

47 000 000

10 000 000

28 081 676

1 532 625

474

Rodzaj ryzyka / typ instrumentu

Jednostka miary

do 1 roku

powyżej 1 do 3 lat

Średni kurs EUR/PLN
Nominał

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

4 ,4

4 ,61

4 ,73

4 ,76

15 979 876

2 026 170

–

–

3,61

3,93

–

–

409 000 000

816 000 000

384 000 000

–

4 ,52

4 ,6

4 ,69

–

41 000

–

–

–

603,67

–

–

–

101 901

–

–

–

565,13

–

–

–

2 065 000

–

–

–

57,05

–

–

–

4 000

–

–

–

USD

Średni kurs USD/PLN
Forwardy walutowe – zabezpieczenie pozycji krótkiej (sprzedaż)
Nominał

EUR

Średni kurs EUR/PLN
Ryzyko towarowe
Swapy towarowe – zabezpieczenie przyszłych przychodów (sprzedaż)
Benzyna
Wolumen

MT

Średnia cena
Olej napędowy
Wolumen

MT

Średnia cena
Ropa naftowa
Wolumen

BBL

Średnia cena
Paliwo lotnicze
Wolumen

MT

Średnia cena

616,39

–

Swap towarowy – zapasy (kupno)
Benzyna
Wolumen

MT

8 000

–

–

–

599

–

–

–

24 000

–

–

–

569,52

–

–

–

43 793

–

–

–

260,85

–

–

–

141 750

36 130

–

–

Średnia cena
Swapy towarowe – zabezpieczenie przyszłych kosztów wytworzenia (kupno)
Olej napędowy
Wolumen

MT

Średnia cena
Zabezpieczenie wartości godziwej
Ryzyko towarowe
Swapy towarowe – zabezpieczenie przyszłych przychodów (kupno)
Olej opałowy
Wolumen

MT

Średnia cena
Ropa naftowa
Wolumen

BBL
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Rodzaj ryzyka / typ instrumentu

Jednostka miary

do 1 roku

Średnia cena

powyżej 1 do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

57,02

56,08

–

–

4 379

–

–

–

580,92

–

–

–

Swapy towarowe – zabezpieczenie przyszłych przychodów (sprzedaż)
Olej opałowy
Wolumen

MT

Średnia cena

2018

Rodzaj ryzyka / typ instrumentu

Jednostka
miary

do 1
roku

powyżej 1 do
3 lat

powyżej 3 do
5 lat

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Ryzyko walutowe
Forwardy walutowe – zabezpieczenie pozycji długiej (kupno)
Nominał

EUR

Średni kurs EUR/CZK
Nominał

USD

Średni kurs USD/PLN

600 000 000

830 000 000

455 000 000

26,57

26,83

27,28

21 237 178

12 992 248

–

3,57

3,56

–

1 205 565

–

–

22,68

–

–

495 000 000

600 000 000

–

4 ,64

4 ,57

–

15 000

–

–

725,76

–

–

27 100

–

–

661,7

–

–

8 148 400

–

–

61,4

–

–

3 813 200

–

–

59,98

–

–

Forwardy walutowe – zabezpieczenie pozycji krótkiej (sprzedaż)
Nominał

USD

Średni kurs USD/CZK
Nominał

EUR

Średni kurs EUR/PLN
Ryzyko towarowe
Swapy towarowe – zabezpieczenie przyszłych przychodów (sprzedaż)
Benzyna
Wolumen

MT

Średnia cena
Olej napędowy
Wolumen

MT

Średnia cena
Ropa naftowa
Wolumen

BBL

Średnia cena
Swap towarowy – zapasy (kupno)
Ropa naftowa
Wolumen
Średnia cena
Swapy towarowe – zabezpieczenie przyszłych kosztów wytworzenia (kupno)
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Rodzaj ryzyka / typ instrumentu

Jednostka
miary

do 1
roku

powyżej 1 do
3 lat

powyżej 3 do
5 lat

Ropa naftowa
Wolumen

BBL

Średnia cena

996 000

–

–

54 ,89

–

–

47 812

43 793

–

300,47

260,85

–

411

–

–

625,54

–

–

181 250

72 040

–

59,76

57,09

–

46 000

–

–

656,31

–

–

4 371

4 379

–

571,57

580,91

–

Zabezpieczenie wartości godziwej
Ryzyko towarowe
Swapy towarowe – zabezpieczenie przyszłych przychodów (kupno)
Olej opałowy
Wolumen

MT

Średnia cena
Olej napędowy
Wolumen

MT

Średnia cena
Ropa naftowa
Wolumen

BBL

Średnia cena
Jet
Wolumen

MT

Średnia cena
Swapy towarowe – zabezpieczenie przyszłych przychodów (sprzedaż)
Olej napędowy
Wolumen
Średnia cena

MT

Planowana data realizacji zabezpieczanego przepływu pieniężnego i wartości godziwej, która zostanie ujęta w zysku lub stracie

31/12/2019

31/12/2018

Ekspozycja walutowa operacyjna

2020-2025

20192022

Ekspozycja na ryzyko towarowe

2020-2021

20182020
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Skutki rachunkowości zabezpieczeń dla sytuacji ﬁnansowej i wyników

2019

Typ
powiązania
/rodzaj ryzyka
/
typ
instrumentu

Kupno (K)
/Sprzedaż
(S)

Strategie zabezpieczające
w ramach zabezpieczenia
przepływów pieniężnych

Jednostka miary

Zmiany
wartości
godziwej (jako

Nominał /
wolumen
31/12/2019

Aktywa
31/12/2019

Zobowiązania
31/12/2019

podstawa do
ustalenia części
nieefektywnej
w danym
okresie)

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Ryzyko walutowe

FX_EUR.PLN

S

FX_EUR.CZK

S

FX_USD.PLN

K

sprzedaż produktów
denominowanych/
indeksowanych w
walutach obcych

dostawy za zakupy
denominowane w walucie
obcej lub indeksowane do
kursu waluty obcej

EUR

1 695 614 301

277

–

74

EUR

1 765 000 000

180

1

35

USD

18 006 046

3

–

(2)

4 60

1

107

Ryzyko towarowe

Ropa naftowa

S

Ropa naftowa

K

Benzyna

S

Benzyna

Olej
napędowy

niedopasowanie czasowe
na zakupach ropy

BBL

2 065 000

–

64

(308)

BBL

–

–

–

103

zabezpieczenie zapasów
ponadnormatywnych

MT

41 000

1

1

(12)

K

zabezpieczenie zapasów
ponadnormatywnych

MT

8 000

–

–

–

K

zabezpieczenie zapasów
ponadnormatywnych

MT

24 000

4

–

4

Olej
napędowy

S

zabezpieczenie marży
crack, zabezpieczenie
zapasów
ponadnormatywnych

MT

101 901

–

16

(32)

Paliwo
lotnicze

S

zabezpieczenie zapasów
ponadnormatywnych

MT

4 000

–

1

(1)

5

82

(24 6)

4 65

83

(139)

Zabezpieczenie wartości godziwej
Ryzyko towarowe

Ropa naftowa

K

sprzedaż asfaltu w cenie
stałej

BBL

177 880

3

–

7

Olej opałowy

S

sprzedaż asfaltu w cenie
stałej

MT

4 379

–

–

(2)

Olej opałowy

K

sprzedaż asfaltu w cenie
stałej

MT

43 793

1

4

4
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Zmiany
wartości
godziwej (jako

Typ
powiązania
/rodzaj ryzyka
/

Kupno (K)
/Sprzedaż
(S)

typ
instrumentu

Jet

K

Strategie zabezpieczające
w ramach zabezpieczenia
przepływów pieniężnych

sprzedaż paliwa lotniczego
w cenie stałej

Jednostka miary

Nominał /
wolumen
31/12/2019

MT

Aktywa
31/12/2019

–

Zobowiązania
31/12/2019

podstawa do
ustalenia części
nieefektywnej
w danym
okresie)

–

–

13

4

4

22

4 69

87

(117)

Wartość bilansowa została ujęta w sprawozdaniu z sytuacji ﬁnansowej w pozycji Instrumenty pochodne oraz pozostałe aktywa i zobowiązania

2018

Typ
powiązania
/rodzaj ryzyka
/typ
instrumentu

Kupno
(K)
/Sprzedaż
(S)

Strategie zabezpieczające
w ramach zabezpieczenia
przepływów pieniężnych

Jednostka
miary

Nominał / wolumen
31/12/2018

Aktywa
31/12/2018

Zobowiązania
31/12/2018

Zmiany wartości
godziwej (jako
podstawa do
ustalenia części
nieefektywnej w
danym okresie)

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Ryzyko walutowe

FX_EUR.PLN

S

FX_EUR.CZK

sprzedaż produktów
denominowanych/indeksowanych
w walutach obcych

EUR

1 095 000 000

203

–

(112)

S

EUR

1 885 000 000

144

–

(70)

FX_USD.PLN

K

USD

34 229 425

5

–

13

FX_USD/CZK

K

USD

1 205 565

–

–

–

352

–

(169)

Ryzyko towarowe
Ropa
naftowa

S

Ropa
naftowa

K

Benzyna

S

Benzyna

K

Olej
napędowy

Olej
napędowy

K

S

niedopasowanie czasowe na
zakupach ropy

BBL

8 148 400

243

–

299

BBL

4 809 200

3

105

(141)

zabezpieczenie zapasów
ponadnormatywnych

MT

15 000

12

–

17

zabezpieczenie zapasów
ponadnormatywnych

MT

–

–

–

(5)

MT

–

–

–

(3)

MT

27 100

16

–

50

274

105

217

626

105

48

zabezpieczenie zapasów
ponadnormatywnych
zabezpieczenie marży crack,
zabezpieczenie zapasów
ponadnormatywnych

Zabezpieczenie wartości godziwej
Ryzyko towarowe
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Typ
powiązania
/rodzaj ryzyka
/typ

Zmiany wartości
Kupno
(K)
/Sprzedaż

instrumentu

(S)

Strategie zabezpieczające
w ramach zabezpieczenia
przepływów pieniężnych

Jednostka
miary

Nominał / wolumen
31/12/2018

Aktywa
31/12/2018

Zobowiązania
31/12/2018

godziwej (jako
podstawa do
ustalenia części
nieefektywnej w
danym okresie)

Ropa
naftowa

K

sprzedaż asfaltu w cenie stałej

BBL

253 290

–

4

(4)

Olej opałowy

K

sprzedaż asfaltu w cenie stałej

MT

91 605

2

8

(6)

S

sprzedaż asfaltu w cenie stałej

MT

9 161

2

–

2

K

sprzedaż paliwa lotniczego w
cenie stałej

MT

46 000

–

14

(14)

4

26

(22)

630

131

26

Olej
napędowy

Jet

Wartość bilansowa została ujęta w sprawozdaniu z sytuacji ﬁnansowej w pozycji Instrumenty pochodne oraz pozostałe aktywa i zobowiązania.

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych

2019

Rodzaj ryzyka / typ pozycji

Zmiany wartości godziwej pozycji

Kapitał z tytułu stosowania

zabezpieczanej (jako podstawa do
ustalenia części nieefektywnej w
danym okresie – pozycja
pozabilansowa)

rachunkowości zabezpieczeń
(wartość brutto) dla powiązań
pozostających w rachunkowości
zabezpieczeń

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Ryzyko walutowe (EUR)
Przyszłe przychody ze sprzedaży

(87)

55

2

4

–

239

(85)

298

(93)

–

Przyszłe przychody ze sprzedaży

212

(40)

Przyszłe koszty wytworzenia

(5)

–

114

(4 0)

29

258

Ryzyko walutowe (USD)
Przyszłe koszty zakupu

Ryzyko walutowe (CZK)
Przyszłe przychody ze sprzedaży

Ryzyko towarowe
Zapasy

2018

Rodzaj ryzyka / typ pozycji

Zmiany wartości godziwej pozycji
zabezpieczanej (jako podstawa do
ustalenia części nieefektywnej w
danym okresie – pozycja
pozabilansowa)

Kapitał z tytułu stosowania
rachunkowości zabezpieczeń
(wartość brutto) dla powiązań
pozostających w rachunkowości
zabezpieczeń

Ryzyko walutowe (EUR)
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Rodzaj ryzyka / typ pozycji

Zmiany wartości godziwej pozycji

Kapitał z tytułu stosowania

zabezpieczanej (jako podstawa do
ustalenia części nieefektywnej w
danym okresie – pozycja
pozabilansowa)

(wartość brutto) dla powiązań
pozostających w rachunkowości
zabezpieczeń

Przyszłe przychody ze sprzedaży

rachunkowości zabezpieczeń

172

316

(4)

5

168

321

102

(98)

(265)

257

(163)

159

5

4 80

Ryzyko walutowe (USD)
Przyszłe koszty wytworzenia

Ryzyko towarowe
Zapasy
Przyszłe przychody ze sprzedaży

Zabezpieczenie wartości godziwej

2019

Rodzaj ryzyka
/ typ pozycji

Pozycja w
sprawozdaniu z
sytuacji ﬁnansowej,
w której została ujęta
wartość bilansowa

Skumulowana wartość korekty
bilansowej z tytułu wartości
godziwej

Aktywa

Zmiany wartości
godziwej (jako
podstawa do
ustalenia części
nieefektywnej w
danym okresie)

Zmiana wartości
korekty pozycji
zabezpieczanej w
danym okresie

Różnica między zyskiem
lub stratą z tytułu
zabezpieczenia na
instrumencie
zabezpieczającym oraz
pozycją zabezpieczaną

Zobowiązania

Ryzyko towarowe

Przyszłe
przychody ze

4

4

sprzedaży

Instrumenty
pochodne oraz
pozostałe aktywa i
zobowiązania

(21)

22

1

2018

Rodzaj ryzyka
/ typ pozycji

Pozycja w
sprawozdaniu z
sytuacji ﬁnansowej,
w której została
ujęta wartość
bilansowa

Skumulowana wartość korekty
bilansowej z tytułu wartości
godziwej

Aktywa

Zmiana wartości
korekty pozycji
zabezpieczanej w
danym okresie

Zmiany wartości
godziwej (jako
podstawa do
ustalenia części
nieefektywnej w
danym okresie)

Różnica między zyskiem
lub stratą z tytułu
zabezpieczenia na
instrumencie
zabezpieczającym oraz
pozycją zabezpieczaną

Zobowiązania

Ryzyko towarowe

Przyszłe
przychody
ze sprzedaży

25

4

Instrumenty
pochodne oraz
pozostałe aktywa i

21

(22)

(1)

zobowiązania

W pływ rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych na sprawozdanie z zysków lub strat oraz inne całkowite dochody

2019

Rodzaj ryzyka /
typ pozycji

Zyski lub straty z tytułu
zabezpieczenia dla okresu
sprawozdawczego ujęte w
innych całkowitych dochodach

Nieefektywność
zabezpieczenia
ujęta w wyniku
ﬁnansowym w
okresie

Pozycja w sprawozdaniu,
gdzie została ujęta
wycena nieefektywności
zabezpieczenia

Kwota przeklasyﬁkowana z innych całkowitych
dochodów do wyniku ﬁnansowego jako korekta
z tytułu przeklasyﬁkowania, ze względu na:
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Rodzaj ryzyka /
typ pozycji

Zyski lub straty z tytułu
zabezpieczenia dla okresu
sprawozdawczego ujęte w
innych całkowitych dochodach

Nieefektywność
zabezpieczenia
ujęta w wyniku
ﬁnansowym w
okresie

Pozycja w sprawozdaniu,
gdzie została ujęta
wycena nieefektywności
zabezpieczenia

Kwota przeklasyﬁkowana z innych całkowitych
dochodów do wyniku ﬁnansowego jako korekta
z tytułu przeklasyﬁkowania, ze względu na:

Realizację pozycji
zabezpieczanej w
okresie (powiązania
kontynuowane)

Pozycja w wyniku
ﬁnansowym, która
zawiera korektę z
tytułu
przeklasyﬁkowania

Ryzyko walutowe (EUR/PLN)
forwardy
walutowe

(4)

–

84

forwardy
walutowe

–

–

–

115

–

167

(1)

–

–

(1)

–

–

109

–

251

Swapy
towarowe

102

2

Swapy
towarowe

–

–

(260)

(10)

(158)

(8)

89

(49)

(8)

34 0

forwardy
walutowe

Przychody ze sprzedaży

Koszty wytworzenia
(operacyjne)
Pozostałe przychody /
koszty operacyjne

Ryzyko walutowe (USD/PLN)
forwardy
walutowe
forwardy
walutowe

Koszty wytworzenia
(operacyjne)
Pozostałe przychody /
koszty operacyjne

Ryzyko towarowe

Swapy
towarowe

Pozostałe przychody i
koszty operacyjne

130

36

Pozostałe przychody i
koszty operacyjne

(77)

Zapasy

Koszty wytworzenia
(operacyjne)

Przychody ze sprzedaży

W składnikach innych całkowitych dochodów dotyczących kapitału z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń brutto w kwocie (33) mln
PLN Grupa ujmuje zyski lub straty w kwocie (49) mln PLN ujęte w okresie 12 miesięcy 2019 roku oraz rozliczone instrumenty zabezpieczające
oczekujące na pozycję zabezpieczaną w kwocie 16 mln PLN, w tym 32 mln PLN dotyczące 2019 roku i (16) mln PLN rozliczone z poprzedniego
roku.

2018

Rodzaj ryzyka /
typ pozycji

Nieefektywność
zabezpieczenia

Zyski lub straty z tytułu
zabezpieczenia dla okresu
sprawozdawczego ujęte w
innych całkowitych dochodach

Pozycja w sprawozdaniu,
gdzie została ujęta

ujęta w wyniku
ﬁnansowym w
okresie

wycena nieefektywności
zabezpieczenia

Kwota przeklasyﬁkowana z innych całkowitych
dochodów do wyniku ﬁnansowego jako korekta
z tytułu przeklasyﬁkowania, ze względu na:

Realizację pozycji
zabezpieczanej w
okresie (powiązania
kontynuowane)

Pozycja w wyniku
ﬁnansowym, która
zawiera korektę z
tytułu
przeklasyﬁkowania

Ryzyko walutowe (EUR/PLN)
forwardy
walutowe
forwardy
walutowe

(281)

–

(179)

98

–

(15)

Przychody ze sprzedaży

Pozostałe przychody /
koszty operacyjne
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Rodzaj ryzyka /
typ pozycji

Zyski lub straty z tytułu
zabezpieczenia dla okresu
sprawozdawczego ujęte w
innych całkowitych dochodach

Nieefektywność
zabezpieczenia
ujęta w wyniku
ﬁnansowym w
okresie

Pozycja w sprawozdaniu,
gdzie została ujęta
wycena nieefektywności
zabezpieczenia

Kwota przeklasyﬁkowana z innych całkowitych
dochodów do wyniku ﬁnansowego jako korekta
z tytułu przeklasyﬁkowania, ze względu na:

Ryzyko walutowe (USD/PLN)
forwardy

Koszty wytworzenia

12

–

1

(171)

–

(193)

Swapy
towarowe

108

2

Pozostałe przychody i
koszty operacyjne

(67)

Zapasy

Swapy
towarowe

(20)

(8)

Pozostałe przychody i
koszty operacyjne

(22)

Koszty wytworzenia
(operacyjne)

Swapy
towarowe

133

4

Pozostałe przychody i
koszty operacyjne

269

Przychody ze sprzedaży

221

(2)

180

50

(2)

(13)

walutowe

(operacyjne)

Ryzyko towarowe

Uzgodnienie kapitału z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń

2019

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
w podziale na

Część efektywna
zmiany wartości
godziwej

Część efektywna z
tytułu rozliczenia
instrumentów

Koszt
zabezpieczenia
związany z
wystąpieniem
transakcji

Razem

Ryzyko walutowe
01/01/2019

298

6

32

336

–

10

115

125

Wpływ wyceny transakcji zabezpieczających (część
skuteczna)

84

–

260

344

Reklasyﬁkacja do wyniku ﬁnansowego w związku z
realizacją pozycji zabezpieczanej, w tym:

(84)

(6)

(161)

(251)

–

(6)

(10)

(16)

–

16

16

32

298

16

147

4 61

118

–

–

118

(158)

–

–

(158)

Wpływ wyceny transakcji zabezpieczających (część
skuteczna)

(33)

–

n/d

(33)

Reklasyﬁkacja do wyniku ﬁnansowego w związku z
realizacją pozycji zabezpieczanej

(89)

–

n/d

(89)

Rozliczenie części nieefektywnej

(36)

–

n/d

(36)

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych

reklsyﬁkacja instrumentów z poprzedniego roku
– brak pozycji zabezpieczanej
Instrumenty do rozliczenia
31/12/2019
Ryzyko towarowe
01/01/2019

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
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Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
w podziale na
Koszt
Część efektywna
zmiany wartości
godziwej

31/12/2019

Część efektywna z
tytułu rozliczenia
instrumentów

zabezpieczenia
związany z
wystąpieniem
transakcji

Razem

(4 0)

–

–

(4 0)

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
brutto 01/01/2019

416

6

32

454

Podatek odroczony od rozliczenia i wyceny instrumentów
zabezpieczających

(86)

(1)

(6)

(93)

330

5

26

361

258

16

147

421

(62)

(3)

(28)

(93)

196

13

119

328

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
netto 01/01/2019
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
brutto 31/12/2019

Podatek odroczony od rozliczenia i wyceny
instrumentów zabezpieczających
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
netto 31/12/2019

2018

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
w podziale na

Część efektywna
zmiany wartości
godziwej

Część efektywna z
tytułu rozliczenia
instrumentów

Koszt
zabezpieczenia
związany z
wystąpieniem
transakcji

Razem

Ryzyko walutowe
01/01/2018

519

–

–

519

(198)

6

32

(160)

Wpływ wyceny transakcji zabezpieczających (część
skuteczna)

(5)

–

34

29

Reklasyﬁkacja do wyniku ﬁnansowego w związku z
realizacją pozycji zabezpieczanej

(193)

–

–

(193)

–

6

(2)

4

321

6

32

359

01/01/2018

(51)

–

(51)

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych

210

–

210

Wpływ wyceny transakcji zabezpieczających (część
skuteczna)

50

–

n/d

50

Reklasyﬁkacja do wyniku ﬁnansowego w związku z
realizacją pozycji zabezpieczanej

180

–

n/d

180

Rozliczenie części nieefektywnej

(20)

–

–

(20)

159

–

–

159

4 68

–

–

4 68

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych

Instrumenty do rozliczenia
31/12/2018
Ryzyko towarowe

31/12/2018
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
brutto 01/01/2018
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Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
w podziale na

Podatek odroczony od rozliczenia i wyceny
instrumentów zabezpieczających

(90)

–

–

(90)

Rozliczenie części nieefektywnej

(47)

–

–

(47)

331

–

–

331

4 80

6

32

518

Podatek odroczony od rozliczenia i wyceny
instrumentów zabezpieczających

(86)

(1)

(6)

(93)

Rozliczenie części nieefektywnej

(64)

–

–

(64)

330

5

26

361

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
netto 01/01/2018
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
brutto 31/12/2018

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
netto 31/12/2018
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13.5. IDENTYFIKACJA RYZYKA

Zarządzanie ryzykiem skupia się głównie na nieprzewidywalności rynków i ma na celu ograniczenie wpływu zmienności na wyniki ﬁnansowe
Grupy.

Rodzaj
ryzyka

Ekspozycja

Towarowe

– ryzyko zmian marż na sprzedawanych
produktach
raﬁneryjnych i petrochemicznych oraz
zmian wysokości dyferencjału Brent;
– ryzyko zmian cen ropy naftowej i
produktów związane z
niedopasowaniem czasowym;
– ryzyko zmian cen uprawnień do emisji
CO₂;
– ryzyko zmian cen ropy naftowej i
produktów raﬁneryjnych związane z
obowiązkiem utrzymywania zapasów
obowiązkowych ropy i paliw;
– ryzyko wynikające z
uprawdopodobnionych zobowiązań i
należności obejmujące zapewnienie
wybranym odbiorcom formuł cenowych

Pomiar ryzyka

W oparciu o
planowane
przepływy
pieniężne.

opartych na cenie stałej w czasie
W oparciu o
planowane
przepływy
pieniężne.

RYZYKO
RYNKOW E

Zmian kursów
walutowych

Zarządzanie/Zabezpieczanie

– ekonomiczna ekspozycja walutowa
wynikająca z wpływów pomniejszonych
o wydatki indeksowane do lub
denominowane w walucie innej niż
waluta funkcjonalna;
– ekspozycja walutowa wynikająca z
inwestycji bądź uprawdopodobnionych
zobowiązań i należności w walutach
obcych;
– bilansowa ekspozycja walutowa
wynikająca z denominowanych w
walutach obcych aktywów i pasywów

Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym oraz
strategie zabezpieczające, które określają zasady
pomiaru poszczególnych ekspozycji, parametry i
horyzont czasowy zabezpieczania danego ryzyka oraz
stosowane instrumenty zabezpieczające.
Zarządzanie ryzykiem rynkowym odbywa się przy
wykorzystaniu instrumentów pochodnych, które są
stosowane wyłącznie do ograniczenia ryzyka zmian
wartości godziwej i ryzyka zmian przepływów
pieniężnych.
Ustalając wycenę rynkową instrumentów, Grupa
korzysta z własnych systemów ewidencji i wyceny
instrumentów pochodnych jak również polega na
informacjach uzyskanych z wiodących na danym
rynku banków oraz ﬁrm brokerskich lub serwisów
informacyjnych. Transakcje zawierane są wyłącznie z
wiarygodnymi partnerami, dopuszczonymi do udziału
w transakcjach w wyniku zastosowania odpowiednich
procedur i podpisania odpowiedniej dokumentacji.

W oparciu o
analizy pozycji
bilansowych.

Zmian stóp
procentowych

ekspozycja wynikająca z posiadanych
aktywów oraz pasywów, dla których
przychody oraz koszty odsetkowe
uzależnione są od zmiennych stóp
procentowych.

W oparciu o udział
w całości
zadłużenia brutto
pozycji, dla których
koszty odsetkowe
są uzależnione od
zmiennych stóp
procentowych.
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Rodzaj
ryzyka

Ekspozycja

Pomiar ryzyka

Zarządzanie/Zabezpieczanie

W oparciu o
planowane
przepływy
pieniężne w
horyzoncie krótko i
długoterminowym.

Polityka zarządzania płynnością, która określa zasady
raportowania i konsolidacji płynności PKN ORLEN i
spółek Grupy ORLEN. Grupa prowadzi politykę
dywersyﬁkacji źródeł ﬁnansowania oraz wykorzystuje
zróżnicowane narzędzia dla efektywnego zarządzania
płynnością.

Ryzyko nieprzewidzianego niedoboru

Płynności

środków pieniężnych lub braku dostępu
do źródeł ﬁnansowania zarówno w
horyzoncie krótko jak i
długoterminowym, prowadzące do
przejściowej lub trwałej utraty zdolności
do regulowania zobowiązań ﬁnansowych
lub konieczności pozyskania
ﬁnansowania na mniej korzystnych
warunkach.

Ryzyko upadłości banków krajowych lub
Utraty środków pieniężnych
i lokat

zagranicznych, na rachunkach których są
przetrzymywane lub w których lokowane
są środki pieniężne.

Regularny
przegląd
wiarygodności
kredytowej
banków i
wyznaczania
limitów
koncentracji
środków.

Ryzyko nieuregulowania przez
Kredytowe

kontrahentów należności za dostarczone
produkty i usługi, z którymi zawierane są
transakcje handlowe z odroczonym
terminem płatności.

Strategie zabezpieczające w
ramach rachunkowości
zabezpieczeń obowiązujące na
31/12/2019

Zarządzanie w oparciu o zasady zarządzania
nadwyżkami pieniężnymi, które określają możliwości
przyznawania limitów dla poszczególnych banków
ustalanych na podstawie m in. ratingów oraz danych
sprawozdawczych. Współpraca głównie z bankami
kredytującymi.

Analiza

Zarządzanie w oparciu o przyjęte procedury i politykę

wiarygodności i
wypłacalności
kontrahentów.

w zakresie zarządzania kredytem kupieckim i
windykacją, w tym wyznaczania limitów i
ustanawiania zabezpieczeń.

Komponent

Rodzaj powiązania

Sprzedaż asfaltu w cenie stałej

Komponent ryzyka Brent, będący elementem składowym bezwarunkowego i
wiążącego zobowiązania komercyjnego z zawartej transakcji sprzedaży w cenie stałej

zabezpieczenie wartości
godziwej

Sprzedaż paliwa lotniczego w cenie

Komponent ryzyka Jet Fuel, będący elementem składowym bezwarunkowego i

zabezpieczenie wartości

stałej

wiążącego zobowiązania komercyjnego z zawartej transakcji sprzedaży w cenie stałej

godziwej

Sprzedaż asfaltu w cenie stałej

Komponent ryzyka Fuel Oil, będący elementem składowym bezwarunkowego i
wiążącego zobowiązania komercyjnego z zawartej transakcji sprzedaży w cenie stałej

zabezpieczenie wartości
godziwej

Niedopasowanie czasowe na
zakupach ropy, która jest
zabezpieczana do planowanego
okresu przerobu ropy i sprzedaży
produktów oraz z tytułu zapasów
ponadnormatywnych

Komponent ryzyka Brent, będący elementem składowym sprzedaży oleju napędowego;
pozycja identyﬁkowana na podstawie faktur sprzedażowych wystawionych w miesiącu
realizacji/dostawy transakcji zabezpieczającej według kolejności ich wystawienia

Zapasy ponadnormatywne

Komponent ryzyka Brent DTd, będący elementem przyszłego zakupu ropy; pozycja
identyﬁkowana na podstawie dostaw ropy z miesiąca realizacji/dostawy transakcji
zabezpieczającej według kolejności ich otrzymania

Zapasy ponadnormatywne oraz
marża crack

Komponent ryzyka EBOB/ULSD, będący elementem składowym sprzedaży
benzyny/oleju napędowego; pozycja identyﬁkowana na podstawie faktur
sprzedażowych wystawionych w miesiącu realizacji/dostawy transakcji zabezpieczającej
według kolejności ich wystawienia

Sprzedaż produktów
denominowanych /indeksowanych
w walutach obcych

Faktury dotyczące sprzedaży denominowanej w walucie obcej lub indeksowanej do
kursu waluty obcej wystawione w dniu zapadalności transakcji Forward i dniach
kolejnych według kolejności ich wystawienia; wartość nominalna w walucie obcej do
wysokości wartości nominalnej instrumentu zabezpieczającego w walucie obcej

zabezpieczenie
przepływów pieniężnych

zabezpieczenie
przepływów pieniężnych

zabezpieczenie
przepływów pieniężnych

Dostawy za zakupy denominowane w walucie obcej lub indeksowane do kursu waluty
obcej otrzymane w dniu zapadalności transakcji Forward i dniach kolejnych według
kolejności ich dostarczenia; wartość nominalna w walucie obcej do wysokości wartości
nominalnej instrumentu zabezpieczającego w walucie obcej

Grupa ORLEN stosuje spójne zasady zabezpieczania ryzyka ﬁnansowego w oparciu o politykę i strategie zarządzania ryzykiem rynkowym pod
nadzorem Komitetu Ryzyka Finansowego, Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN.

Standardowe zabezpieczanie walutowej ekspozycji ekonomicznej odbywa się w sposób rolowany i powtarzalny obejmując standardowo okres
kolejnych 12 miesięcy.
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Dopuszcza się oportunistyczne zabezpieczanie walutowej ekspozycji ekonomicznej w EUR (z uwagi na jej stabilność i przewidywalność) na
okresy maksymalnie do 48 miesięcy.

Dedykowana strategia zabezpieczająca wyznacza optymalne poziomy zabezpieczenia dla standardowego okresu oraz dopuszczalne
odchylenia.

Ekspozycja na ryzyko walutowe bilansowe jest zabezpieczana do 100% kwoty narażonej na przedmiotowe ryzyko walutowe.

W przypadku ryzyka towarowego poziom zabezpieczenia poszczególnych ekspozycji jest zgodny z rekomendacjami dla poszczególnych spółek
zaakceptowanymi przez Komitet Ryzyka Finansowego.

Ekspozycja na ryzyko cen towarów związana z niedopasowaniem czasowym na nienormatywnych zapasach operacyjnych jest zabezpieczana
na 100% wolumenu zapasów narażonego na przedmiotowe ryzyko.

Ekspozycja na ryzyko cen towarów związana z uprawdopodobnionymi zobowiązaniami lub należnościami w PKN ORLEN jest zabezpieczana na
100% wolumenu narażonego na przedmiotowe ryzyko (oferowania odbiorcom formuł cenowych opartych na cenie stałej w czasie).

Ekspozycja na ryzyko cen towarów związana z niedopasowaniem czasowym na zakupach ropy jest zabezpieczana na wolumenie
odpowiadającym 90% wolumenu sprzedawanych produktów wytworzonych z kupowanej ropy, narażonych na przedmiotowe ryzyko.

Ekspozycja z tytułu marży raﬁneryjnej jest zabezpieczana oportunistycznie. Zgodnie z przyjętymi w tym zakresie strategiami, marża raﬁneryjna
zabezpieczana jest w horyzoncie do 12 miesięcy w przód na wolumenie planowanej produkcji nieprzekraczającym 30% w PKN ORLEN, 50% w
Unipetrolu oraz w ORLEN Lietuva.

Wszystkie transakcje zabezpieczające ekspozycję towarową i walutową w Unipetrol i ORLEN Lietuva są wykonywane na bilansie PKN a
następnie przenoszone na Spółki na zasadzie transakcji wewnątrzgrupowych.
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13.5.1. RYZYKO TOW AROW E

W pływ instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko towarowe na sprawozdanie ﬁnansowe Grupy

Rodzaj zabezpieczonego surowca/produktu

Jednostka miary

Ropa naftowa

31/12/2019

bbl

31/12/2018

26 370 730

13 775 890

Olej napędowy

t

130 280

36 261

Olej opałowy

t

43 793

91 605

Gaz

gj

6 420 000

–

Pozostałe

t

53 000

52 000

Wartość księgowa netto instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyka towarowe na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia
2018 roku wyniosła odpowiednio (158) mln PLN oraz 160 mln PLN.

Analiza wrażliwości na zmiany cen produktów i surowców

Analiza wpływu zmiany wartości księgowej instrumentów ﬁnansowych na wynik przed opodatkowaniem i kapitał z tytułu stosowania
rachunkowości zabezpieczeń w związku z hipotetyczną zmianą cen produktów i surowców:

2019

W pływ na kapitał z tytułu
stosowania rachunkowości
zabezpieczeń

W pływ na wynik przed
opodatkowaniem

Założone odchylenia

2018

2019

2018

2019

W zrost cen

2018

Razem

2019

W zrost cen

2018

W pływ łączny

Ropa naftowa
USD/bbl;CAD/bbl

32%

29%

(415)

(46)

(96)

(266)

(511)

(312)

Olej napędowy USD/t

26%

24%

–

–

(47)

(12)

(47)

(12)

Benzyna USD/t

31%

24%

–

–

(23)

(7)

(23)

(7)

–

28%

–

–

24

–

24

–

Gaz CAD/Gj

27%

23%

11

–

–

–

11

–

Paliwo lotnicze JET USD/t

25%

–

–

–

(2)

–

(2)

–

(4 04 )

(4 6)

(14 4 )

(285)

(54 8)

(331)

Olej opałowy USD/t

Przyjęte w analizach wrażliwości instrumentów zabezpieczających ryzyka towarowe odchylenia cen ropy naftowej, gazu i produktów
skalkulowano na podstawie ich obserwowanej zmienności historycznej w 2019 roku i 2018 roku.

Wpływ zmian cen zaprezentowano w skali roku.

W przypadku instrumentów pochodnych zbadano wpływ zmian cen ropy naftowej, gazu i produktów na wartość godziwą przy niezmiennym
poziomie kursów walut.
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13.5.2. RYZYKO ZMIAN KURSÓW W ALUTOW YCH

Struktura walutowa instrumentów ﬁnansowych

Klasy
instrumentów
ﬁnansowych

EUR

USD

CZK

Pozostałe waluty po
przeliczeniu
na PLN

CAD

Razem po
przeliczeniu
na PLN

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

–

–

–

–

–

–

2

10

–

–

7

27

634

581

156

211

6 719

8 260

30

17

31

51

4 536

4 772

–

–

–

–

143

–

–

–

–

–

25

–

118

83

13

87

–

–

–

–

–

–

553

685

728

555

209

202

5 216

1 360

1

1

14

17

4 787

3 393

Depozyty
zabezpieczające

–

–

79

–

–

–

2

–

–

–

304

–

Należności z
tytułu
rozliczonych

–

–

29

81

–

–

–

–

–

–

110

306

–

–

1

7

–

–

–

–

–

–

4

25

10

8

79

3

124

26

2

–

2

1

373

48

1 490

1 227

566

591

12 202

9 64 6

37

28

47

69

10 699

9 256

501

500

–

1

–

–

1

38

–

–

2 134

2 263

1 261

1 259

–

–

–

–

–

–

–

–

5 369

5 412

341

–

–

–

2 371

–

–

–

–

–

1 852

–

368

315

1 072

994

3 708

3 442

20

24

5

10

6 326

5 742

81

70

14

8

1 422

1 224

50

31

–

–

783

620

6

16

48

44

305

–

4

–

–

–

268

235

Aktywa ﬁnansowe

Aktywa
ﬁnansowe
wyceniane w
wartości
godziwej przez
inne całkowite
dochody

Dostawy i
usługi

Leasing

Instrumenty
pochodne
Środki
pieniężne i ich
ekwiwalenty

instrumentów
pochodnych

Korekta pozycji
zabezpieczanej

Pozostałe

Zobowiązania ﬁnansowe

Kredyty

Obligacje

Leasing

Dostawy i
usługi

Zobowiązania
inwestycyjne

Instrumenty
pochodne
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Klasy
instrumentów

EUR

USD

CZK

CAD

ﬁnansowych
Zobowiązania z
tytułu

Pozostałe waluty po

Razem po

przeliczeniu

przeliczeniu

na PLN

na PLN

–

–

55

18

–

–

–

–

–

–

209

67

Korekta pozycji
zabezpieczanej

–

–

1

1

–

–

–

–

–

–

4

4

Pozostałe

3

1

73

54

1 494

263

2

–

–

–

551

253

2 561

2 161

1 263

1 120

9 300

4 929

77

93

5

10

17 496

14 596

rozliczonych

instrumentów
pochodnych

Analiza wrażliwości na zmiany kursów walutowych

EUR / PLN
2019

USD / PLN
2018

2019

CZK / PLN
2018

2019

CAD / PLN
2018

2019

Razem
2018

2019

2018

odchylenie kursów +15%

Wpływ na wynik
przed
opodatkowaniem
(A)

(1 526)

(1 665)

60

57

11

4

4

1

(1 451)

(1 603)

Wpływ na kapitał
z tytułu
stosowania
rachunkowości
zabezpieczeń (B)

(1 036)

(686)

1

42

–

–

–

–

(1 035)

(644)

(11)

165

(129)

4

69

114

(20)

(28

(91)

255

(2 573)

(2 186)

(68)

103

80

118

(16)

(27)

(2 577)

(1 992)

112

119

363

322

1 480

1 458

318

295

2 273

2 194

(2 450)

(2 232)

424

421

1491

1 4 62

322

296

(213)

(53)

Wpływ na kapitał
z tytułu różnic
kursowych z
przeliczenia
jednostek
działających za
granicą (C)

W pływ łączny
(A+B+C)

Wrażliwość
inwestycji netto
w podmioty
zagraniczne z
uwzględnieniem
rachunkowości
zabezpieczeń (D)

Łączny wpływ
na rachunek
zysków lub strat
i inne całkowite
dochody
(A+B+D)

Przy odchyleniu kursów walutowych o (-)15% analiza wrażliwości wykazuje odchylenia tej samej wartości jak w powyższej tabeli ale ze znakiem przeciwnym.

Powyższe odchylenia kursów skalkulowano na podstawie średnich zmienności poszczególnych kursów walut w 2019 i 2018 roku.

Wpływ odchyleń kursów walut na wartość godziwą instrumentów pochodnych oszacowano przy niezmiennych poziomach stóp procentowych.
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13.5.3. RYZYKO ZMIAN STÓP PROCENTOW YCH

Struktura instrumentów ﬁnansowych narażonych na ryzyko zmiany stóp procentowych na dzień 31 grudnia 2019 roku

Klasy instrumentów ﬁnansowych

NOTA

W IBOR

EURIBOR

LIBOR USD

PRIBOR

LIBOR CAD

Razem

Aktywa ﬁnansowe
Instrumenty pochodne

12.8

19*

504*

49

–

–

553**

19

504

49

–

–

553

Zobowiązania ﬁnansowe
Kredyty

12.6.1.1

2

2 132

–

–

2

2 136

Obligacje

12.6.1.2

1 002

–

–

–

–

1 002

–

24*

181

51

12

268**

1 004

2 156

181

51

14

3 4 06**

Instrumenty pochodne

12.8

* W pozycji aktywa ﬁnansowe - instrumenty pochodne netto, ujęto swapy walutowo-procentowe (CIRS - cross interest rate swaps) wycenione na kwotę 19 mln PLN,
które są wrażliwe zarówno na zmiany stóp procentowych WIBOR i EURIBOR.
** Pozycja razem aktywa z tytułu instrumentów pochodnych uwzględnia wycenę CIRS w kwocie odpowiednio 19 mln PLN.

Struktura instrumentów ﬁnansowych narażonych na ryzyko zmiany stóp procentowych na dzień 31 grudnia 2018 roku

Klasy instrumentów
ﬁnansowych

NOTA

W IBOR

EURIBOR

LIBOR USD

LIBOR CAD

Razem

Aktywa ﬁnansowe
Instrumenty
pochodne

12.8

11*

357*

328

–

685**

11

357

328

–

685

Zobowiązania
ﬁnansowe
Kredyty

12.6.1.1

–

2 152

5

106

2 263

Obligacje

12.6.1.2

2 015

–

–

–

2 015

27*

70*

165

–

235**

2 042

2 222

170

106

4 513**

Instrumenty
pochodne

12.8

* W pozycji aktywa i zobowiązania ﬁnansowe - instrumenty pochodne netto, ujęto swapy walutowo-procentowe (CIRS - cross interest rate swaps) wycenione na
kwotę 16 mln PLN, które są wrażliwe zarówno na zmiany stóp procentowych WIBOR i EURIBOR.
** Pozycja razem aktywa i zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych uwzględnia wycenę CIRS w kwocie odpowiednio 11 mln PLN i 27 mln PLN.

Grupa ORLEN narażona jest na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych z tytułu zmian stóp procentowych wynikające z posiadanych
aktywów oraz pasywów dla których przychody oraz koszty odsetkowe są uzależnione od zmiennych stóp procentowych.
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Grupa ORLEN zabezpiecza skonsolidowaną ekspozycję na zmienność przepływów pieniężnych z tytułu zmian stóp procentowych. W tym celu
wykorzystywane są instrumenty typu swap procentowy oraz walutowy swap procentowy.

Pomiar ryzyka dokonywany jest w oparciu o udział w całości zadłużenia brutto pozycji, dla których koszty odsetkowe są uzależnione od
zmiennych stóp procentowych.

Analiza wrażliwości na zmiany stóp procentowych

Stopa procentowa

Założone odchylenia

W pływ na kapitał z tytułu
stosowania rachunkowości
zabezpieczeń

W pływ na wynik przed
opodatkowaniem

2019

2018

2019

Razem

31/12/2019

31/12/2018

2018

2019

2018

WIBOR

+0,5p.p.

+0.5p.p.

(5)

(10)

–

–

(5)

(10)

LIBOR USD

+0,5p.p.

+0.5p.p.

1

4

–

–

1

4

EURIBOR

+0,5p.p.

+0.5p.p.

(8)

(1)

(1)

–

(9)

(1)

(12)

(7)

(1)

–

(13)

(7)

Przy odchyleniu stóp procentowych o (-) 0,5p.p. analiza wrażliwości wykazuje odchylenia tej samej wartości jak w powyższej tabeli ale ze
znakiem przeciwnym.

Powyższe odchylenia stóp procentowych skalkulowano na podstawie obserwacji średnich wahań stóp procentowych w 2019 i 2018 roku.

Wpływ zmian stóp procentowych zaprezentowano w skali rocznej.

W przypadku instrumentów pochodnych w analizie wrażliwości na ryzyko zmian stóp procentowych zastosowano przesunięcie krzywej stóp
procentowych o potencjalnie możliwą zmianę referencyjnych stóp procentowych, przy założeniu niezmienności innych czynników ryzyka.

Analiza wrażliwości na ryzyko towarowe, na zmiany kursów walutowych oraz na ryzyko zmiany stóp procentowych przeprowadzona została w
oparciu o tą samą metodologię.
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13.5.4 . RYZYKO PŁYNNOŚCI I KREDYTOW E

Ryzyko płynności
Analiza wymagalności zobowiązań ﬁnansowych na dzień 31 grudnia 2019 roku

NOTA

powyżej 1
do 3 lat

do 1 roku

powyżej 3
do 5 lat

powyżej
5 lat

Razem

Wartość
księgowa

Kredyty

12.6.1.1

252

1 884

–

–

2 136

2 136

Obligacje

12.6.1.2

201

1 047

5 299

–

6 547

6 471

29

1 047

–

–

1 076

1 002

172

–

5 299

–

5 471

5 469

12.5.3

7 889

–

–

–

7 889

7 889

12.5.3, 12.8

1 362

18

14

62

1 456

1 456

263

4

2

–

269

268

54

–

2

–

56

56

o zmiennym oprocentowaniu –
wartość niezdyskontowana
o stałym oprocentowaniu – wartość
niezdyskontowana
Dostawy i usługi
Zobowiązania inwestycyjne
Instrumenty pochodne – wartość
niezdyskontowana

12.8

wymiana środków pieniężnych brutto,
w tym:
forwardy walutowe

12.8

42

–

2

–

44

44

swapy towarowe

12.8

12

–

–

–

12

12

209

4

–

–

213

212

wymiana środków pieniężnych netto,
w tym:
swapy procentowe

12.8

19

–

–

–

19

19

swapy towarowe

12.8

190

4

–

–

194

193

Zobowiązania z tytułu rozliczonych
instrumentów pochodnych

12.8

209

–

–

–

209

209

Korekta pozycji zabezpieczanej

12.8

4

–

–

–

4

4

12.5.3, 12.8

611

22

7

43

683

683

10 791

2 975

5 322

105

19 193

19 116

Pozostałe

Analiza wymagalności zobowiązań ﬁnansowych z tytułu leasingu została zaprezentowana w nocie 14 .2.1.

Analiza wymagalności zobowiązań ﬁnansowych na dzień 31 grudnia 2018 roku

NOTA

do 1 roku

powyżej 1
do 3 lat

powyżej 3
do 5 lat

powyżej 5 lat

Razem

Wartość
księgowa
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NOTA

do 1 roku

powyżej 1

powyżej 3

do 3 lat

do 5 lat

powyżej 5 lat

Wartość

Razem

księgowa

Kredyty

12.6.1.1

112

2 151

–

–

2 263

2 263

Obligacje

12.6.1.2

1 051

361

2 983

3 246

7 641

7 528

o zmiennym
oprocentowaniu –
wartość
niezdyskontowana

1 046

258

818

–

2 122

2 015

o stałym
oprocentowaniu –
wartość
niezdyskontowana

5

103

2 165

3 246

5 519

5 513

12.5.3

7 275

–

–

–

7 275

7 275

12.5.3, 12.8

1 067

19

14

69

1 169

1 169

180

50

–

–

230

235

39

–

–

–

39

45

Dostawy i usługi
Zobowiązania
inwestycyjne
Instrumenty pochodne
– wartość
niezdyskontowana

12.8

wymiana środków
pieniężnych
brutto, w tym:
forwardy
walutowe

12.8

15

–

–

–

15

18

swapy
walutowo –
procentowe

12.8

24

–

–

–

24

27

swapy
towarowe

12.8

–

–

–

–

–

–

141

50

–

–

191

190

wymiana środków
pieniężnych netto,
w tym:
forwardy
walutowe

12.8

–

–

–

–

–

–

swapy
procentowe

12.8

–

38

–

–

38

38

swapy
towarowe

12.8

141

12

–

–

153

152

Zobowiązania z tytułu
rozliczonych
instrumentów
pochodnych

12.8

67

–

–

–

67

67

1

3

–

–

4

4

368

63

31

158

620

620

10 121

2 647

3 028

3 473

19 269

19 161

Korekta pozycji
zabezpieczanej
Pozostałe

12.5.3, 12.8

Poprzez ryzyko płynności ﬁnansowej rozumie się utratę zdolności do terminowego regulowania bieżących zobowiązań.

Grupa ORLEN narażona jest na ryzyko płynności wynikające z relacji aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. Na dzień 31
grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku wskaźnik płynności bieżącej wyniósł odpowiednio 1,8.

Celem procesu zarządzania ryzykiem płynności ﬁnansowej jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji ﬁnansowej Grupy, a podstawowym
narzędziem ograniczającym powyższe ryzyko jest bieżący przegląd dopasowania terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów.
Dodatkowo Grupa ORLEN prowadzi politykę dywersyﬁkacji źródeł ﬁnansowania oraz wykorzystuje szereg narzędzi dla efektywnego
zarządzania płynnością.
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Grupa ORLEN wykorzystuje systemy koncentracji środków ﬁnansowych („systemy cash-pool”) do efektywnego zarządzania bieżącą płynnością
ﬁnansową oraz optymalizacji kosztów ﬁnansowych w ramach Grupy ORLEN. Na koniec 2019 roku funkcjonowały następujące systemy cashpool, zarządzane przez PKN ORLEN:

systemy cash-pool dedykowane dla polskich spółek Grupy ORLEN. Na dzień 31 grudnia 2019 roku systemy te obejmowały łącznie 24 spółki
Grupy ORLEN,
międzynarodowy system cash-pool dedykowany dla zagranicznych spółek Grupy ORLEN. Na dzień 31 grudnia 2019 roku system ten
obejmował 8 spółek zagranicznych Grupy ORLEN.

Zarządzając płynnością PKN ORLEN może emitować obligacje w ramach ustalonych limitów jak również nabywać obligacje emitowane przez
spółki z Grupy ORLEN. Dodatkowe informacje o obligacjach w nocie 12.6.1.2.

W roku 2019 Grupa ORLEN inwestowała środki pieniężne w lokaty bankowe. Decyzje dotyczące lokat bankowych opierają się na maksymalizacji
stopy zwrotu oraz bieżącej ocenie kondycji ﬁnansowej banków wymagającej posiadania przez bank krótkoterminowej oceny ratingowej dla
depozytów na poziomie inwestycyjnym.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2018 roku maksymalne możliwe zadłużenie z tytułu zawartych umów kredytowych wynosiło
odpowiednio 9 160 mln PLN i 10 025 mln PLN. Do wykorzystania na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostało
odpowiednio 6 742 mln PLN i 7 181 mln PLN.

Kwota gwarancji dotyczących zobowiązań wobec osób trzecich wystawionych w toku bieżącej działalności na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz
na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła odpowiednio 2 586 mln PLN oraz 579 mln PLN. Kwotę 2 mld PLN stanowi gwarancja bankowa za
zobowiązania z tytułu ogłoszonego przez PKN ORLEN wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji ENERGA S.A. Pozostałe
gwarancje dotyczyły głównie: gwarancji cywilnoprawnych związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umów, oraz gwarancji
publicznoprawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących zabezpieczających prawidłowość prowadzenia działalności
koncesjonowanych w sektorze paliw ciekłych i wynikających z tej działalności należności podatkowych, celnych. Ponadto udzielone w Grupie
poręczenia i gwarancje jednostkom zależnym na rzecz podmiotów trzecich wyniosły na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2018
roku odpowiednio 9 946 mln PLN oraz 10 570 mln PLN. Dotyczyły one głównie zabezpieczenia przyszłych zobowiązań spółki ORLEN Capital
wynikających z emisji euroobligacji oraz terminowego regulowania zobowiązań przez jednostki zależne.

W oparciu o analizy i prognozy Grupa określiła na koniec okresu sprawozdawczego prawdopodobieństwo zapłaty powyższych kwot jako niskie.

Ryzyko kredytowe

Grupa ocenia, że ryzyko nieuregulowania należności przez kontrahentów w zakresie należności nieprzeterminowanych oraz należności
przeterminowanych nieobjętych odpisem jest znikome, ze względu na efektywne zarządzanie kredytem kupieckim i windykacją. Grupa m.in.
wyznacza limity dla poszczególnych kontrahentów i ustanawia zabezpieczenia, ma możliwość dokonywania kompensaty wzajemnych
wierzytelności. Grupa korzysta z faktoringu bez regresu, jak również stosuje rozwiązanie w postaci faktoringu odwrotnego.

Limity kredytu kupieckiego są ustalane na podstawie wykonywanej analizy ﬁnansowej kontrahentów (w oparciu o dostarczone sprawozdania
ﬁnansowe) oraz historię współpracy lub aktualnego raportu z Wywiadowni Gospodarczej.

Oddzielną grupę stanowią kontrahenci, dla których nadawany jest limit ubezpieczeniowy np. ﬂota, mikroﬂota, kontrahenci eksportowi.

Część kontrahentów dokonuje wpłaty kaucji na rachunek. W przypadku braku limitu kredytowego kontrahenci są zobligowani do dokonania
przedpłat.

Miarą ryzyka kredytowego jest kwota maksymalnego ryzyka kredytowego dla poszczególnych klas aktywów ﬁnansowych, która odpowiada ich
wartości księgowej (nota 12.5.2. i 12.8).

Grupa na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku otrzymała gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w wysokości
odpowiednio 3 301 mln PLN oraz 2 793 mln PLN. Grupa dodatkowo przyjmuje od swoich odbiorców zabezpieczenie w postaci poręczeń,
dobrowolne poddanie się egzekucji (Art. 777 KPC), kaucji, zastawu rejestrowego, hipotek i weksli, gwarancji, akredytyw.
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14 .1. POSIADANE KONCESJE

Grupa prowadzi działalność gospodarczą, która ze względu na interes publiczny wymaga posiadania koncesji.

31/12/2019

Okresy pozostałe do wygaśnięcia koncesji (w latach)

Energia elektryczna: wytwarzanie, dystrybucja, obrót

6-11

Energia cieplna: wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, obrót

6-11

Gaz ziemny: dystrybucja, obrót w kraju i zagranicą

6-11

Paliwa ciekłe: wytwarzanie, przesyłanie, magazynowanie, przeładunek, obrót w kraju i zagranicą

2-11

Bezzbiornikowe magazynowanie ropy naftowej i paliw płynnych

10

Złoża soli kamiennej: eksploatacja

13

Poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

1-5

Morskie Farmy Wiatrowe: przygotowanie, realizacja, eksploatacja

22

Ochrona osób i mienia

bezterminowo

Na dzień 31 grudnia 2019 i 31 grudnia 2018 roku Grupa nie posiadała zobowiązań umownych na usługi koncesjonowane zgodnie z interpretacją
KIMSF 12 – Umowy na usługi koncesjonowane.
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14 .2. LEASING

W YBRANE ZASADY RACHUNKOW OŚCI
Leasing
Szczegółowe zasady rachunkowości zostały opisane w nocie 5 Wpływ zmian Standardów MSSF na skonsolidowane sprawozdanie ﬁnansowe.

PROFESJONALNY OSĄD
W zakresie umów, w których Grupa jest leasingobiorcą, gdy ocena czy umowa zawiera leasing nie jest jednoznaczna, Grupa dokonuje
profesjonalnego osądu w zakresie czy deﬁnicja leasingu zgodnie z MSSF 16 jest spełniona.

W zakresie umów, w których Grupa jest leasingodawcą, Grupa dokonuje osądu kwaliﬁkując umowy leasingowe jako leasing ﬁnansowy lub
leasing operacyjny na podstawie analizy treści ekonomicznej transakcji.

498

14 .2.1. GRUPA JAKO LEASINGOBIORCA

Zmiana stanu aktywów z tytułu praw do użytkowania

Grunty

Budynki i budowle

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki transportu
i pozostałe

Razem

Wartość księgowa netto na
01/01/2019 – W pływ wdrożenia
MSSF 16
1 544

984

95

697

3 320

–

–

(2)

(2)

(4)

1 54 4

984

93

695

3 316

Nowe umowy leasingu, zwiększenie
wynagrodzenia leasingowego

160

514

7

312

993

Amortyzacja

(54)

(135)

(15)

(321)

(525)

Odpisy aktualizujące

(24)

(5)

–

–

(29)

Utworzenie

(52)

(4)

–

(1)

(57)

Odwrócenie

24

4

–

–

28

97

150

19

49

315

(33)

(33)

(5)

(47)

(118)

1 690

1 475

99

688

3 952

1 795

1 685

125

1 012

4 617

Skumulowane umorzenie

(81)

(205)

(24)

(322)

(632)

Odpisy aktualizujące

(24)

(5)

(2)

(2)

(33)

1 690

1 475

99

688

3 952

Wartość księgowa brutto
Odpisy aktualizujące

zwiększenia/(zmniejszenia) netto

Reklasyﬁkacje *
Pozostałe

Wartość księgowa netto na
31/12/2019
Wartość księgowa brutto

* Pozycja reklasyﬁkacje obejmuje głównie wartości brutto, umorzenie rzeczowych aktywów trwałych i prawa wieczystego użytkowania gruntów, które zostały
rozpoznane na dzień 31 grudnia 2018 roku jako leasing ﬁnansowy pod MSR 17.

Łączna wartość wydatków z tytułu umów leasingowych, zaprezentowanych w działalności ﬁnansowej w sprawozdaniu z przepływów
pieniężnych w roku 2019 wyniosła 724 mln PLN.
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Analiza wymagalności zobowiązań z tytułu leasingu

31/12/2019
do jednego roku

618

od 1 roku do 2 lat

1 135

od 2 lat do 3 lat

279

od 3 lat do 4 lat

222

od 4 lat do 5 lat

193
3 416

powyżej 5 lat

5 863
(1 865)

Dyskonto

3 998

Kwoty z tytułu umów leasingu ujęte w sprawozdaniu z zysku lub strat i innych całkowitych dochodów

2019
Koszty z tytułu:

(251)

odsetek z tytułu leasingu

Koszty ﬁnansowe

(100)

leasingu krótkoterminowego

Koszty według rodzaju: Usługi Obce

(112)

leasingu aktywów o niskiej wartości niebędący leasingiem
krótkoterminowym

Koszty według rodzaju: Usługi Obce

(6)

zmiennych opłat leasingowych nieujętych w wycenie zobowiązań
leasingowych

Koszty według rodzaju: Usługi Obce

(33)
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14 .2.2. GRUPA JAKO LEASINGODAW CA

Grupa w dniu rozpoczęcia, klasyﬁkuje leasing jako leasing ﬁnansowy lub operacyjny.

Grupa w celu dokonania ww. klasyﬁkacji, dokonuje oceny czy następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających
z posiadania bazowego składnika aktywów na leasingobiorcę. Jeżeli ma miejsce przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i korzyści, leasing
zostaje zaklasyﬁkowany jako leasing ﬁnansowy, w odwrotnej sytuacji – jako leasing operacyjny.

Leasing ﬁnansowy
Analiza wymagalności opłat leasingowych w leasingu ﬁnansowym

31/12/2019
do jednego roku

12

od 1 roku do 3 lat

12
1

od 3 lat do 5 lat

25

Grupa jako leasingodawca w leasingu ﬁnansowym rozpoznała na 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z MSSF 16 umowy subleasingu w Grupie
Unipetrol dla których wartość należnych opłat leasingowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 25 mln PLN.

Leasing operacyjny
Analiza wymagalności opłat leasingowych w leasingu operacyjnym

31/12/2019
do jednego roku

89

od 1 roku do 2 lat

41

od 2 lat do 3 lat

39

od 3 lat do 4 lat

37

od 4 lat do 5 lat

33

powyżej 5 lat

336
575

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość księgowa netto rzeczowych aktywów trwałych Grupy oddanych innym podmiotom do użytkowania na
podstawie umowy leasingu operacyjnego wyniosła 150 mln PLN i dotyczyła głównie gruntów własnych (46 mln PLN) oraz budynków i budowli
(94 mln PLN). Opłaty leasingowe z tytułu leasingów operacyjnych są ujmowane liniowo przez okres leasingu jako przychody ze sprzedaży
produktów i usług. Przychody z tytułu leasingu operacyjnego w 2019 roku wyniosły 257 mln PLN.
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14 .3. PONIESIONE NAKŁADY INW ESTYCYJNE
ORAZ PRZYSZŁE ZOBOW IĄZANIA Z TYTUŁU
PODPISANYCH KONTRAKTÓW
INW ESTYCYJNYCH

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wraz z kosztami ﬁnansowania zewnętrznego poniesionych w 2019 roku oraz w 2018 roku wynosiła
odpowiednio 8 773 mln PLN i 4 280 mln PLN, w tym nakłady na inwestycje związane z ochroną środowiska odpowiednio 198 mln PLN i 204 mln
PLN. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wraz z kosztami ﬁnansowania zewnętrznego poniesionych w 2019 uwzględnia wpływ wdrożenia
MSSF 16 w wysokości 3 316 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość przyszłych zobowiązań z tytułu podpisanych do tego dnia kontraktów
inwestycyjnych wyniosła odpowiednio 5 100 mln PLN i 1 281 mln PLN.
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14 .4 . AKTYW A I ZOBOW IĄZANIA W ARUNKOW E

W YBRANE ZASADY RACHUNKOW OŚCI
Aktywa i zobowiązania warunkowe
Grupa ujawnia na koniec okresu sprawozdawczego informacje o aktywach warunkowych jeśli wpływ środków zawierających w sobie korzyści
ekonomiczne jest prawdopodobny. Jeśli jest to wykonalne w praktyce, Grupa szacuje skutki ﬁnansowe aktywów warunkowych, wyceniając je
zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wycenie rezerw.

Grupa ujawnia na koniec okresu sprawozdawczego informacje o zobowiązaniach warunkowych jeśli:

ma możliwy obowiązek, który powstał na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie
wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy lub
ma obecny obowiązek który powstał na skutek zdarzeń przeszłych, ale wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne nie
jest prawdopodobny lub Grupa nie jest w stanie wycenić kwoty zobowiązania wystarczająco wiarygodnie.

Grupa nie ujawnia zobowiązania warunkowego gdy prawdopodobieństwo wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne jest
znikome.

SZACUNKI
Aktywa warunkowe
Grupa dokonuje szacunków w odniesieniu do skutków ﬁnansowych ujawnianych aktywów warunkowych w oparciu o wartość wcześniej
rozpoznanych kosztów, które Grupa spodziewa się odzyskać (np. na mocy podpisanych umów ubezpieczenia), bądź wartość przedmiotu
postępowań, w których spółki Grupy występują w roli powoda.

Zobowiązania warunkowe
Grupa szacuje możliwe przyszłe zobowiązania, stanowiące zobowiązania warunkowe, w oparciu o wartość roszczeń w ramach toczących się
postępowań, w których spółki z Grupy ORLEN są strona pozwaną.
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14 .4 .1. AKTYW A W ARUNKOW E

Dnia 5 marca 2020 roku PERN S.A. poinformował PKN ORLEN, że w związku z przeprowadzoną przez niego, jako operatora systemu
rurociągowego, inwentaryzacją zapasów ropy naftowej dostarczanej przez park zbiornikowy w Adamowie, zapas operacyjny ropy naftowej typu
REBCO (Russian Export Blend Crude Oil) PKN ORLEN jest niższy o 89.653 ton metrycznych netto z powodu różnic w metodologii obliczenia
ilości tego zapasu. W konsekwencji, zdaniem PERN S.A. zapas operacyjny PKN ORLEN w zakresie ropy naftowej typu REBCO, wyniósł na dzień
31 grudnia 2019 roku 535.812 ton metrycznych netto.

PKN ORLEN nie zgadza się ze stanowiskiem PERN S.A., ponieważ w jego ocenie pozostaje ono bezpodstawne, nieudowodnione i niezgodne z
umowami wiążącymi PKN ORLEN oraz PERN S.A., a dotychczasowa metodologia stosowana na potrzeby obliczeń ilości ropy naftowej typu
REBCO przesyłanej przez PERN S.A. do PKN ORLEN jest prawidłowa i nie była nigdy wcześniej kwestionowana. PKN ORLEN analizuje obecnie
możliwości podjęcia odpowiednich kroków prawnych związanych z informacją przekazaną przez PERN S.A. i zastrzega możliwość podjęcia
wszelkich działań zmierzających do ochrony uzasadnionych interesów PKN ORLEN, w tym dochodzenia roszczeń związanych z przekazaną
przez PERN S.A. informacją na temat wysokości zapasu operacyjnego PKN ORLEN w zakresie ropy naftowej typu REBCO. Niezależnie od tego,
kierując się najdalej posuniętą ostrożnością, PKN ORLEN dokonał korekty zapasów w kwocie (156) mln PLN w ciężar pozostałych kosztów
operacyjnych. W ocenie PKN ORLEN kwota korekty zapasów stanowi jednocześnie aktywo warunkowe PKN ORLEN.
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14 .4 .2. ZOBOW IĄZANIA W ARUNKOW E

Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji w których spółki z Grupy ORLEN są stroną pozwaną:

Pozew I.P.-95 s.r.o. przeciwko Unipetrol RPA s.r.o. o
odszkodowanie
W dniu 23 maja 2012 roku Unipetrol RPA s.r.o. otrzymał z Sądu Okręgowego w Ostrawie pozew spółki I.P.-95 s.r.o. o odszkodowanie związane ze
złożeniem przez Unipetrol RPA s.r.o. w listopadzie 2009 roku wniosku o ogłoszenie upadłości spółki I.P.-95 s.r.o. Łączna wartość pozwu wynosi
około 300 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2019 roku (co odpowiada 1 789 mln CZK). Unipetrol RPA s.r.o. jest jednym z ośmiu
podmiotów pozwanych solidarnie o zapłatę wyżej wymienionej kwoty. Na wniosek I.P.-95 s.r.o. toczyło się postępowanie dotyczące
przystąpienia do sprawy w charakterze powoda spółki NESTARMO TRADING LIMITED. Sąd odmówił zgody na przystąpienie tej spółki do sprawy.
W lutym 2018 roku sąd oddalił w całości pozew orzekając na korzyść Unipetrol RPA s.r.o. W dniu 3 kwietnia 2018 roku I.P.-95 s.r.o. złożył apelację
od orzeczenia sądu pierwszej instancji. W dniu 22 maja 2018 roku Sąd Okręgowy w Ostrawie zobowiązał I.P. – 95 s.r.o. do zapłaty opłaty od
apelacji. W dniu 11 grudnia 2018 roku Sąd drugiej instancji oddalił apelację I.P.-95 s.r.o. od wyroku Sądu Okręgowego w Ostrawie. Wyrok jest
prawomocny. W dniu 20 marca 2019 r I.P. – 95 s.r.o. wniosła skargę kasacyjną od wyroku sądu drugiej instancji. W ocenie Unipetrol RPA s.r.o.
roszczenie jest bezpodstawne.

Roszczenie Warter Fuels S.A (poprzednio: OBR S.A.) przeciwko
PKN ORLEN o odszkodowanie
W dniu 5 września 2014 roku spółka OBR S.A. (obecnie: Warter Fuels S.A.) wystąpiła przeciwko PKN ORLEN do Sądu Okręgowego w Łodzi z
pozwem o zapłatę z tytułu zarzucanego naruszenia przez PKN ORLEN praw do patentu. Kwota roszczenia w pozwie została oszacowana przez
Warter Fuels S.A. na kwotę około 84 mln PLN. Żądanie pozwu obejmuje zasądzenie od PKN ORLEN na rzecz Warter Fuels S.A. sumy pieniężnej
w wysokości odpowiadającej wartości opłaty licencyjnej za korzystanie z rozwiązania objętego ww. patentem oraz zasądzenie obowiązku
zwrotu korzyści uzyskanych na skutek stosowania tego rozwiązania. W dniu 16 października 2014 roku PKN ORLEN złożył odpowiedź na pozew.
Pismem procesowym z dnia 11 grudnia 2014 roku wartość przedmiotu sporu została określona przez powoda na kwotę około 247 mln PLN.
Dotychczas odbyło się kilka rozpraw (ostatnia 28 września 2018 roku), podczas których sąd przesłuchał świadków zgłoszonych przez strony. W
dniu 19 grudnia 2018 roku odbyła się rozprawa, w trakcie której Sąd wysłuchał stanowiska stron w zakresie podstaw ewentualnego uchylenia
postanowienia o zabezpieczeniu. Postanowieniem z dnia 2 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy uchylił postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia
roszczeń. Warter Fuels S.A. złożył zażalenie na to postanowienie w dniu 5 lutego 2019 roku. PKN ORLEN złożył odpowiedź na zażalenie. Sprawa
rozpoznania zażalenia jest na etapie postępowania drugoinstancyjnego, tj. przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi. Zabezpieczenie zostało
prawomocnie uchylone. Pełnomocnik PKN ORLEN złożył także wniosek o zawieszenie postępowania z uwagi na toczące się równolegle
postępowanie o ustalenie prawa do spornego patentu, którego wynik będzie miał znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie o naruszenie.
Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. Obecnie Sąd poszukuje biegłego bądź instytutu celem wydania opinii. W ocenie PKN ORLEN
roszczenia Warter Fuels S.A. są bezpodstawne.

Pozew Polocktransneft Druzhba przeciwko AB ORLEN Lietuva
W dniu 21 września 2017 roku spółka AB ORLEN Lietuva otrzymała z sądu pozew białoruskiej spółki Polocktransneft Druzhba (operator
białoruskiego odcinka rurociągu Przyjaźń) o zapłatę odszkodowania za ropę naftową, która jako tzw. ropa technologiczna od 1992 roku
znajdowała się na litewskim odcinku rurociągu Przyjaźń i została wykorzystana przez ORLEN Lietuva po tym jak w 2006 roku działalność tego
odcinka została wstrzymana. Polocktransneft Druzhba uważa, że ropa ta była jej własnością. Wartość roszczenia wynosi około 319 mln PLN
przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2019 roku (co odpowiada 84 mln USD). Pozew obejmuje również żądanie zapłaty odsetek i kosztów
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postępowania. ORLEN Lietuva złożyła odpowiedź na pozew. W dniu 15 marca 2018 roku odbyła się rozprawa. W dniu 29 marca 2018 roku sąd
oddalił roszczenie powoda. Polocktransneft Druzhba wniósł apelację od wyroku oddalającego powództwo. ORLEN Lietuva złożyła odpowiedź
na apelację. Rozprawa odbyła się w dniu 6 maja 2019 roku. Przesłuchano świadka, byłego głównego przedstawiciela Polocktransneft Druzhba
na Litwie. W dniu 4 września 2019 roku odbyła się kolejna rozprawa, na której Sąd rozstrzygnął kilka kwestii proceduralnych m.in. dopuścił
dowody z opinii ekspertów powołane przez strony, odmówił dołączenia do sprawy dokumentów z innych spraw karnych, o które wnioskował
Polocktransneft Druzhba. Sąd wezwał powoda i pozwanego do przedłożenia dokumentów oraz informacji do akt sprawy do dnia 22
października 2019 roku. W dniach 6 listopada 2019 roku, 22 stycznia i 7 lutego 2020 roku odbyły się kolejne rozprawy, na których złożone
zostały dowody z dokumentów i przesłuchano świadka. W dniu 9 marca 2020 roku Sąd Apelacyjny wyrokiem oddalił apelację powoda.
Polocktransneft Druzbha przysługuje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku Sądu
Apelacyjnego. W ocenie ORLEN Lietuva powyższe roszczenie jest bezpodstawne.

Pozew UAB Baltpool przeciwko ORLEN Lietuva
W maju 2019 roku spółka UAB Baltpool (podmiot administrujący funduszami i odpowiedzialny za pobór opłat z tytułu tzw. Public Serwis
Obligation na Litwie „PSO“) wniosła pozew przeciwko ORLEN Lietuva o zapłatę opłat systemowych (tzw. opłaty PSO) związanych ze zużyciem
energii elektrycznej za okres od lutego 2013 do marca 2019 roku (z wyłączeniem maja 2017). Pozew dotyczy niezapłaconych przez ORLEN
Lietuva opłat systemowych od ilości energii elektrycznej wytworzonej i zużytej przez ORLEN Lietuva na własne potrzeby. ORLEN Lietuva uważa,
że tego rodzaju opłaty systemowe (opłaty autoproducenckie) są nienależne. Wartość przedmiotu sporu wraz z odsetkami została ujęta w
księgach ORLEN Lietuva i wynosi 64 ,8 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2019 roku (co odpowiada 15,2 mln EUR).

Sprawa ta jest powiązana z 7 sprawami administracyjnymi wszczętymi przez ORLEN Lietuva (od 2013 roku), w których ORLEN Lietuva
kwestionuje legalność naliczania PSO od energii elektrycznej wytworzonej i zużytej na własne potrzeby. Wszystkie te sprawy administracyjne są
zawieszone w związku z postępowaniem toczącym się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Wynik sprawy z powództwa UAB Baltpool zależy
w dużym stopniu od wyniku tych postępowań administracyjnych i postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Trybunał
Sprawiedliwości UE zdecydował, że litewski program PSO miał charakter pomocy państwa. W ocenie ORLEN Lietuva roszczenia UAB Baltpol są
bezpodstawne.

Spór POLW AX S.A. – ORLEN Projekt S.A.
W dniu 19 kwietnia 2019 roku spółka ORLEN Projekt złożyła do Sądu Okręgowego w Rzeszowie pozew przeciwko POLWAX o zapłatę kwoty
6,7 mln PLN wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych z tytułu wynagrodzenia za wykonane i
odebrane przez POLWAX prace budowlane w związku z zawartą w dniu 7 kwietnia 2017 roku Umową na „Budowę i uruchomienie instalacji
odolejania rozpuszczalnikowego gaczy paraﬁnowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla Spółki POLWAX .S.A”. W dniu 23 maja 2019 roku
Sąd wydał na rzecz ORLEN Projekt nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym obejmujący całość dochodzonej kwoty, dzięki czemu ORLEN
Projekt uzyskała następnie zabezpieczenie komornicze tej kwoty na rachunku bankowym POLWAX. Złożony przez POLWAX wniosek o
uchylenie nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia został oddalony postanowieniem Sądu I instancji. Aktualnie sprawa jest na etapie
rozpoznawania przez Sąd Apelacyjny zażalenia POLWAX na wskazane postanowienie Sądu I Instancji. Planowany termin rozpoznania zażalenia
POLWAX to połowa marca 2020 roku. Po jego rozpoznaniu akta sprawy zostaną przekazane z powrotem do Sądu Okręgowego celem
kontynuowania postępowania dowodowego.

W dniu 31 maja 2019 roku spółka ORLEN Projekt złożyła do Sądu Okręgowego w Rzeszowie kolejny pozew przeciwko POLWAX o zapłatę dalszej
kwoty 6,5 mln PLN wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych z tytułu kolejnej części wynagrodzenia
za wykonane i odebrane przez POLWAX prace budowlane. Pozew ten został następnie dwukrotnie rozszerzony – rozszerzeniem powództwa
z 20 września 2019 roku o kwotę 13,9 mln PLN tytułem zwrotu bezpodstawnie pobranej przez POLWAX gwarancji dobrego wykonania Umowy
oraz pokrycia kosztów jej realizacji oraz rozszerzeniem powództwa z 6 listopada 2019 roku o kwotę 25 mln PLN z tytułu innych roszczeń
związanych z odstąpieniem przez ORLEN Projekt od Umowy z winy POLWAX, do łącznej kwoty 45 mln PLN. Sprawa jest w toku.

W dniu 25 lutego 2020 roku spółka ORLEN Projekt otrzymała od POLWAX wezwanie do zapłaty kwoty 132 mln PLN, na którą składają się: 84
mln PLN tytułem szkody w postaci rzeczywistej straty, która miała zostać poniesiona przez POLWAX, oraz 48 mln PLN tytułem utraconych
korzyści, które miały powstać w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem Umowy przez ORLEN Projekt. Zgodnie z posiadanymi
przez ORLEN Projekt informacjami, w dniu 2 marca 2020 roku do Sądu Okręgowego w Rzeszowie wpłynął pozew POLWAX przeciwko ORLEN
Projekt o zapłatę kwoty 132 mln PLN wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie. Sprawa jest obecnie na etapie badania wymogów formalnych
pozwu złożonego przez POLWAX i dotychczas Sąd nie wydał w jej ramach żadnych orzeczeń, w szczególności nie zarządził jeszcze doręczenia
odpisu pozwu ORLEN Projekt. W ocenie ORLEN Projekt roszczenia POLWAX objęte wezwaniem do zapłaty i pozwem są bezpodstawne i
niezwłocznie po doręczeniu odpisu pozwu ORLEN Projekt podejmie przewidziane prawem środki mające na celu wykazanie ich bezzasadności.
Zgodnie z posiadanymi przez ORLEN Projekt informacjami, przed złożeniem pozwu spółka POLWAX wystąpiła do Sadu Okręgowego w
Rzeszowie z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń, których zamierzała dochodzić od ORLEN Projekt, jednakże Sąd wniosek ten oddalił w
całości postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 roku.
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W dniu 10 marca 2020 roku POLWAX opublikował raport bieżący nr 7/2020 informujący o wniesieniu do sądu pozwu o zapłatę kwoty 10 mln
PLN z tytułu: (i) usunięcia i utylizacji odpadu zanieczyszczonej ziemi pochodzącej z terenu Inwestycji, oraz (ii) bezumownego składowania ziemi
poza terenem Inwestycji na działce nr 3762/70. W ocenie ORLEN Projekt powyższe roszczenia POLWAX są bezpodstawne i niezwłocznie po
doręczeniu odpisu pozwu ORLEN Projekt podejmie przewidziane prawem środki mające na celu wykazanie ich bezzasadności.

Poza postępowaniami opisanymi powyżej Grupa nie zidentyﬁkowała innych istotnych zobowiązań warunkowych.
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14 .5. ZABEZPIECZENIA AKCYZOW E

Zabezpieczenia akcyzowe i akcyza od wyrobów i towarów znajdujących się w procedurze zawieszonego poboru wynosiły na dzień 31 grudnia
2019 roku i na dzień 31 grudnia 2018 roku odpowiednio 2 826 mln PLN i 2 626 mln PLN.
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14 .6. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI
POW IĄZANYMI

W 2019 roku oraz w 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku na podstawie złożonych oświadczeń, nie
wystąpiły transakcje podmiotów powiązanych z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej.

W 2019 roku, na podstawie złożonych oświadczeń, nie wystąpiły transakcje bliskich osób powiązanych z pozostałym kluczowym personelem
kierowniczym Jednostki Dominującej oraz kluczowym personelem kierowniczym spółek Grupy ORLEN z podmiotami powiązanymi Grupy
ORLEN.

W 2018 roku, na podstawie złożonych oświadczeń, wystąpiły transakcje bliskich osób powiązanych z pozostałym kluczowym personelem
kierowniczym Jednostki Dominującej oraz kluczowym personelem kierowniczym spółek Grupy ORLEN z podmiotami powiązanymi Grupy
ORLEN w kwocie 0,3 mln PLN, główne kwoty dotyczyły zakupu usług prawnych oraz doradztwa podatkowego.
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14 .6.2. TRANSAKCJE ORAZ STAN
ROZRACHUNKÓW SPÓŁEK GRUPY ORLEN Z
PODMIOTAMI POW IĄZANYMI

Sprzedaż

Zakupy

2019

2018

2019

2018

Jednostki współkontrolowane

3 119

2 956

(136)

(143)

wspólne przedsięwzięcia

2 982

2 794

(54)

(45)

137

162

(82)

(98)

3 119

2 956

(136)

(143)

wspólne działania

Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności
31/12/2019
Jednostki współkontrolowane

wspólne przedsięwzięcia
wspólne działania

31/12/2018

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania
31/12/2019

31/12/2018

54 0

614

16

16

529

593

10

5

11

21

6

11

54 0

614

16

16

Powyższe transakcje z podmiotami powiązanymi obejmują głównie sprzedaż i zakupy produktów raﬁneryjnych i petrochemicznych oraz usług.

W 2019 roku i w 2018 roku w Grupie nie wystąpiły transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

Dodatkowo w 2019 roku, na podstawie złożonych oświadczeń, wystąpiły transakcje pomiędzy podmiotami, w których kluczowe stanowiska
pełniły bliskie osoby powiązane z pozostałym kluczowym personelem kierowniczym Jednostki Dominującej a podmiotami Grupy ORLEN.

W 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa zidentyﬁkowała następujące transakcje:

sprzedaż i zakup wyniosły odpowiednio 0,9 mln PLN i (2,3) mln PLN;
saldo zobowiązań wyniosło 0,4 mln PLN.

Powyższe transakcje dotyczyły głównie zakupu i sprzedaży paliw i oleju napędowego.
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14 .6.3. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI
POW IĄZANYMI ZE SKARBEM PAŃSTW A

Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku Skarb Państwa był właścicielem 27,52% akcji Jednostki Dominującej Grupy ORLEN –
PKN ORLEN i posiada zdolność wywierania na nią znaczącego wpływu.

Grupa zidentyﬁkowała transakcje z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa w oparciu o „Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów
członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa” z późniejszymi
aktualizacjami.

W 2019 i w 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 i na dzień 31 grudnia 2018 roku Grupa zidentyﬁkowała następujące transakcje:

2019
Sprzedaż
Zakupy

2018
2 083

1 943

(4 406)

(5 126)

31/12/2019

31/12/2018

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

339

230

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

683

189

Powyższe transakcje, przeprowadzone na warunkach rynkowych, związane były głównie z bieżącą działalnością operacyjną Grupy ORLEN
i dotyczyły głównie sprzedaży paliw, zakupu i sprzedaży gazu ziemnego, energii, usług transportowych i magazynowania.

Dodatkowo występowały również transakcje o charakterze ﬁnansowym (kredyty, gwarancje, opłaty bankowe, prowizje) z Bankiem PKO BP,
Bankiem Pekao S.A. oraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (opłaty bankowe, prowizje).
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14 .7. W YNAGRODZENIE W YNIKAJĄCE Z
UMOW Y Z PODMIOTEM UPRAW NIONYM DO
BADANIA SPRAW OZDAŃ FINANSOW YCH

2019

2018

Jednostka Dominująca

1,8

1,6

Badanie sprawozdań ﬁnansowych

1,4

0,9

Inne usługi poświadczające:

0,4

0,7

0,4

0,5

–

0,2

Jednostki zależne Grupy Kapitałowej

4 ,2

3,8

Badanie sprawozdań ﬁnansowych

3,9

3,5

Inne usługi poświadczające:

0,3

0,3

przeglądy sprawozdań ﬁnansowych

0,2

0,2

pozostałe usługi

0,1

0,1

6,0

5,4

przeglądy sprawozdań ﬁnansowych
pozostałe usługi

W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem ﬁnansowym podmiotem uprawnionym do badania skonsolidowanego
sprawozdania ﬁnansowego Grupy był Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa począwszy od I kwartału 2017 roku wykonuje przeglądy
śródrocznych oraz badania jednostkowych sprawozdań ﬁnansowych PKN ORLEN i skonsolidowanych sprawozdań ﬁnansowych Grupy. Deloitte
Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa została wybrana do przeprowadzenia przeglądów śródrocznych
sprawozdań ﬁnansowych oraz badania jednostkowych sprawozdań ﬁnansowych PKN ORLEN i skonsolidowanych sprawozdań ﬁnansowych
Grupy za lata 2019-2021 uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2071/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku zmienioną uchwałą Nr 2103/19 z dnia 25 stycznia 2019
roku.
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W YDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU
SPRAW OZDAW CZEGO

Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania ﬁnansowego Grupa jest w trakcie analizy potencjalnych skutków
koronawirusa COVID-19. Grupa wdrożyła odpowiednie wewnętrzne procedury w celu zapewnienia ciągłości działań operacyjnych. Obecnie
Grupa obserwuje spadek globalnego popytu na ropę naftową, w tym również spadek popytu na paliwo lotnicze, olej napędowy i benzynę.
Grupa spodziewa się również spowolnienia wzrostu globalnej gospodarki i na bieżąco monitoruje sytuację na rynkach ﬁnansowych, w tym
notowania na GPW. Grupa jest w trakcie oceny jakościowego i ilościowego wpływu pandemii na sytuację ﬁnansową i przyszłe wyniki ﬁnansowe
Grupy i planuje zakończyć tę analizę przed publikacją danych śródrocznych za 1 kwartał 2020 roku.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły dodatkowe zdarzenia poza ujawnionymi w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu
ﬁnansowym, które wymagałyby ujęcia lub ujawnienia.
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie ﬁnansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 18 marca 2020 roku.

Daniel Obajtek
Prezes Zarządu

Michał Róg
Członek Zarządu

Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu

Armen Artwich
Członek Zarządu

Józef Węgrecki
Członek Zarządu

Jan Szewczak
Członek Zarządu

Patrycja Klarecka
Członek Zarządu

Adam Burak
Członek Zarządu
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OUTLOOK 2020+

Wskaźniki GRI na tej stronie:

103-3

Bez precedensu. To najczęściej używane określenie sytuacji, będącej konsekwencją pandemii, we wszystkich
dziedzinach życia, także w gospodarce. W ydarzenia bez precedensu zmieniają warunki gospodarcze i
natychmiast rodzą pytania o ich bliższe i dalsze skutki. Odpowiedź „nie wiemy” nie jest ani poprawna ani
konstruktywna, zwłaszcza w przypadku ﬁrm powiększających swoje aktywa. Odpowiedzialni inwestorzy
wywodzą bowiem decyzje rozwojowe z wizji przyszłości, do której zmierzają i którą tworzą. Im bardziej
niepewna staje się przyszłość, tym większe są oczekiwania, że przedstawimy wizję zmian, uzasadniającą
kierunki inwestowania.
GRI:

103-3

Jesteśmy koncernem zmieniającym swoje oblicze. Z koncernu działającego
w sektorze ropy i gazu stajemy się koncernem multi-utility.
To jest kierunek rozwoju, wpisujący się w potężny globalny mega- trend, jakim jest transformacja energetyczna powiązana z cyfryzacją.
Końcowym efektem tych procesów będzie elektryﬁkacja. Świat staje się coraz bardziej cyfrowy a wszystko co cyfrowe będzie w końcu
elektryczne. Energia elektryczna jest zero-emisyjną energią użytkową. Emisje powstają w procesie jej pozyskiwania ze źródeł kopalnych,
których udział w globalnym miksie energetycznym ustępuje miejsca źródłom odnawialnym. Potęgę tego mega – trendu widać wyraźnie w
preferencjach społecznych i w regulacjach, dotyczących zarówno redukcji emisji dwutlenku węgla jak i ﬁnansowania inwestycji. Przejście do
gospodarki nisko-emisyjnej jest koniecznością i technologie to umożliwiające rozwijają się w tempie wykładniczym. Udział energii elektrycznej
w energii wtórnej rośnie i skutecznie wkracza do transportu, gdzie wraz z napędami hybrydowymi (elektrownia na pokładzie, zasilana energią
mechaniczną) i paliwami alternatywnymi detronizuje ropę. Istotnym paliwem przyszłości w transporcie staje się wodór, wpisujący się w obecny
ekosystem transportowy – szybkie tankowanie na stacji, duży zasięg – oraz w system energetyczny – jako magazyn nadmiaru energii
odnawialnej. W tym świecie, do którego zmierzamy, energetyka ma duży potencjał wzrostu, czego nie można powiedzieć o tradycyjnym
sektorze naftowym. Nie widać tego jeszcze w rynkowym zwrocie z kapitału, ale biorąc pod uwagę rozwój technologii z jednej strony i presję
społeczną oraz regulacyjną z drugiej, to tylko kwestia czasu. Dzieła dopełni sentyment inwestorów, zwłaszcza długoterminowych,
odwracających się powoli od sektora ropy i gazu. Zmianie modeli biznesowych oraz rozwojowi nowych technologii będzie sprzyjać kierowanie
kapitału od ﬁrm respektujących Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania (Principles for Responsible Investing). Wiąże się to ze stosowaniem
kryteriów ESG (Environmental, Social, Governance) w praktyce podejmowania decyzji biznesowych.

Konsekwencje pandemii COVID-19 nie zmienią wyzwań rozwojowych, bo stoją za nimi procesy demograﬁczne, kreujące przyrost popytu
na energię, żywność i materiały. Zaspokajanie tych potrzeb w układzie liniowym (otwartym) prowadzi do nadmiernego zużycia zasobów
naturalnych, degradacji środowiska oraz narastania emisji gazów cieplarnianych w tempie, stanowiącym zagrożenie dla dalszego rozwoju.
Świat mierzy się z tymi wyzwaniami, jednak jak dotąd niezbyt skutecznie. Recesja, spowodowana zamrożeniem gospodarek, spowodowała
głęboki spadek emisji gazów cieplarnianych, a zwłaszcza CO2 z transportu. To jedyna korzyść z ograniczania pandemii. Niestety gospodarek nie
da się utrzymywać w bezruchu – żeby żyć, trzeba produkować. Wiele przemawia za tym, że w najbliższych paru latach będziemy produkować
istotnie mniej, w stosunku do projekcji sprzed pandemii, więc i tempo narastania emisji spowolni. Czy z tego powodu presja na redukcje emisji
się zmniejszy? Nie jest to wykluczone, jednak naszym zdaniem wzrost intensywności i poprawa efektywność działań w tych obszarach będzie
priorytetem sektora publicznego (rządów, instytucji międzynarodowych i organizacji publicznych) i prywatnego (głównie ﬁrm i instytucji
ﬁnansowych). Podczas pandemii wzrosło zaangażowanie rządów i środków publicznych w tarcze ﬁnansowe, chroniące zagrożone ﬁrmy i
miejsca pracy. Czy warto z środków publicznych wspierać działania uruchamiające stary niewykorzystany potencjał? Czy też lepiej alokować
środki w działania przyspieszające niezbędną transformację? Wiele przemawia za tym, że ten drugi kierunek myślenia weźmie górę.
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Zmianie ulegnie relacja pomiędzy pierwotnymi czynnikami produkcji, pracą i kapitałem, która uruchomi dostosowania strukturalne na
poziomie międzynarodowym (kształt globalizacji), krajowym (motory rozwoju) oraz sektorowym (wiodące technologie). U podłoża
globalnego kryzysu gospodarczego w który właśnie wchodzimy, po raz pierwszy od ponad stu lat nie leży kapitał, lecz praca. Biologiczna natura
pandemii powoduje, że konsekwencje gospodarcze, ponoszonych przez różne sektory, zależą od tego, czy są bardziej pracochłonne, czy
kapitałochłonne. Dlatego na długotrwałe skutki pandemii należy patrzeć sektorowo. Najbardziej dotknięte zostały sektory świadczące usługi
powiązane z bezpośrednim kontaktem między ludźmi: transport lotniczy, transport publiczny, imprezy masowe, kina, teatry, galerie. W sektorze
energii wtórne skutki ograniczenia transportu silnie dotknęły przemysł raﬁneryjny oraz wydobycie ropy naftowej. Ograniczenie kontaktów
między ludźmi nie wpłynęło na sektor „utilities”. Spadki zużycia energii elektrycznej są powiązane ze spadkami produkcji w przemyśle.
Zwiększenie dystansu społecznego, zmniejszające ryzyko nawrotu tej pandemii a także pojawienia się kolejnych, skoryguje lub zmieni modele
biznesowe we wszystkich sektorach gospodarczych, gdyż ukształtuje nowe relacje pomiędzy zaangażowaniem kapitału i pracy. Zmiana
zachowania konsumentów spowoduje, że popyt na usługi transportowe będzie się odbudowywał wolniej w innej strukturze (transport
publiczny vs. prywatny, współdzielenie pojazdów i podróży vs. pojazd do użytku osobistego). Zmiana zachowania konsumentów z powodu
pandemii nie będzie miała niekorzystnego wpływu na utilities. Analizę potencjalnych skutków pandemii dobrze jest prowadzić na poziomie
sektorów gospodarczych i przemysłów. Nim do tego przejdziemy, spójrzmy na skutki gospodarcze w skali globalnej.

Konsekwencje pandemii w gospodarce globalnej – kierunki
zmian
Według wiosennych prognoz gospodarczych Komisji Europejskiej, opublikowanych 6 maja 2020 roku większość krajów UE odnotuje w drugim
kwartale 2020 roku dwucyfrowe spadki PKB. Najgłębsze spadki dotkną Francję (-18,4%), Włochy (-18,2%) i Hiszpanię (-17,5%). Gospodarka
Niemiec skurczy się o -11,8% a Polska o -4 ,5%. PKB UE spadnie o -14 ,2% a recesja w USA wyniesie -12,9%. W całym 2020 roku gospodarka
globalna skurczy się o -3,5%, podczas gdy poprzednia prognoza przewidywała wzrost o 3,0%. W UE zamiast wzrostu PKB o 1,4% pojawi się
recesja -7,4%. Gospodarka Francji skurczy się o -8,2% (miał być wzrost o 1,3%), Włoch o -9,5% (miał być wzrost o 0,4%), Hiszpanii o -9,4% (miał być
wzrost o 1,5%), Niemiec o -6,5% (oczekiwano wzrostu o 1,0%). Na tym tle recesja w Polsce będzie relatywnie mniejsza -4 ,3% (oczekiwano wzrostu
o 3,3%).

"Straty w działalności gospodarczej w ostatnich miesiącach,
spowodowane pandemią COVID-19 to dopiero początek historii.
Podczas gdy szybkie i bezprecedensowe załamanie się produkcji,
handlu i zatrudnienia może zostać odwrócone w miarę łagodzenia
pandemii, dane historyczne sugerują, że długoterminowe
konsekwencje gospodarcze mogą trwać przez całe pokolenie lub
dłużej.”
(https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/06/long-term-economic-impact-of-pandemics-jorda.htm).

Pandemia COVID-19 wywołała kryzys gospodarczy, który po raz pierwszy od ponad stu lat rozpoczął się na rynku pracy. Wcześniejsze
kryzysy dotyczyły kapitału i rozpoczynały się na rynkach ﬁnansowych.
Brak narzędzi zwalczających czynnik biologiczny, sprowadził ograniczanie pandemii do izolacji społecznej, co przeniosło jej skutki na grunt
gospodarczy i spowodowało głęboką redukcję popytu.
Spadek popytu doprowadził do tego, że w wielu sektorach pojawiły się nadmiary podaży mocy produkcyjnych.
W horyzoncie dwóch – trzech lat będzie postępować odbudowa popytu oraz dostosowanie podaży, bo obie strony rynku ucierpiały
wskutek pandemii. Nie będzie to jednak prosta odbudowa, zmieni się struktura i skala popytu. Nadmiar mocy produkcyjnych będzie ciążył
nad sektorami gospodarczymi i stworzy silną presję konsolidacyjną, która je zmieni: słabsi odpadną, silniejsi się wzmocnią. Zmieni się
struktura gospodarki, pojawią się nowe technologie.
Wzrosło zaangażowanie rządów i środków publicznych w tarcze ﬁnansowe, chroniące zagrożone ﬁrmy i miejsca pracy. Wzrosło nominalne
zadłużenie publiczne. Drastycznie pogorszyły się wskaźniki długu do PKB, które trudno będzie poprawić.
Długofalową konsekwencją pandemii będzie skurczenie się gospodarki globalnej. Światowy PKB w horyzoncie 10 – 15 lat będzie mniejszy,
niż wcześniej oczekiwano.
Nie jest to jedynie skutek recesji w 2020 roku.
516

Popyt na produkty i usługi w wielu sektorach gospodarczych będzie przyrastał w wolniejszym tempie a w niektórych obszarach
prawdopodobnie się skurczy.
Zmniejszy się dostępność środków, które można przeznaczyć na inwestycje.
Wzrośnie rola kryteriów ESG w ﬁnansowaniu inwestycji.
Prawdopodobieństwo kolejnej fali i kolejnych pandemii jest istotnie większe od zera. Świadomość tego doprowadzi do zmiany zachowań
indywidualnych i społecznych.
Badania MFW nad długofalowymi skutkami 15 pandemii, które miały miejsce od 1300 roku sugerują, że przed nami długi okres niskich
stóp procentowych. (https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/06/long-term-economic-impact-of-pandemics-jorda.htm). Są dwie
przyczyny:
Nadmiar kapitału (mocy wytwórczych) w stosunku do pracy (efektywnego popytu).
Zwiększenie skłonności do oszczędzania (odbudowa majątku oraz zachowanie ostrożności).
Nastąpi wzrost kosztów działalności gospodarczej, związany ze spowolnieniem globalizacji oraz tworzeniem rezerw.
Efektem globalizacji był spadek kosztów – spowolnienie tego procesu oznacza wzrost kosztów.
Przechodzenie z modelu dostaw „just in time” na model ”just in case”.
Wzrośnie atrakcyjność lokalnych dostawców.
Nastąpi wzrost kosztów działalności gospodarczej, związanych z czynnikiem pracy. Najwyraźniej widać to w usługach, wymagających
bezpośredniego kontaktu z klientem.
Wzrosną koszty obsługi klienta (wyposażenie stanowiska, środki higieny, jednorazowe materiały).
Wzrosną płace realne (mniejsza liczba obsługiwanych klientów).
Obniży się koszt działalności gospodarczej, związany z utrzymaniem powierzchni biurowych.
Wzrośnie konkurencja na rynku pracy, którą można świadczyć zdalnie.
Przetestowana i potwierdzona efektywność pracy zdalnej (Home Ofﬁce) doprowadzi do obniżenia się bariery mobilności siły roboczej,
zwłaszcza w zawodach utrzymujących się z pracy umysłowej. Mogę pracować z dowolnego miejsca dla ﬁrmy w dowolnym miejscu i
kraju.
Firmy potraﬁące wykorzystać ten potencjał obniżą swoje koszty pracy a upowszechnienie się pracy zdalnej wyrówna koszty pracy w skali
globalnej.
W tańszych rejonach koszt pracy wzrośnie, w droższych się obniży.
Wraz z upływem czasu bilans długookresowych kosztów i korzyści z przemian spowodowanych pandemią z negatywnego zmieni się w
pozytywny.
Po głębokich wstrząsach gospodarczych następują okresy przyspieszenia zmian technologicznych i pojawiania się innowacji, dających
skokowe przyrosty efektywności.
Przyspieszy tempo cyfryzacja a efektem będzie istotna poprawa efektywności.
Wzrośnie efektywność służby zdrowia.
Zmianie modeli biznesowych oraz rozwojowi nowych technologii będzie sprzyjać kierowanie kapitału od ﬁrm respektujących Zasady
Odpowiedzialnego Inwestowania. W rankingach inwestycyjnych wzrośnie znaczenie kryteriów ESG.

Konsekwencje pandemii w obszarach aktywności PKN ORLEN
Podsumowanie
Konsekwencje pandemii nie spowolnią transformacji energetycznej ale prawdopodobnie będzie ona przebiegać innymi ścieżkami.
Atrakcyjność inwestycyjna segmentu wydobywczego i raﬁneryjnego (przed pandemią wysoka) spada.
Zyskuje na atrakcyjności dystrybucja energii (utility) oraz energetyka niskoemisyjna, powiązana z OZE.
Petrochemia pozostaje atrakcyjnym kierunkiem inwestycji – poprawa konkurencyjności.
Detal – poligon cyfryzacji – szerokie możliwości.
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Innowacje oraz Badania i Rozwój – długotrwałe przewagi konkurencyjne buduje się „in house”, poprzez eksperymenty z nowymi
technologiami i modelami biznesowymi, przeprowadzane własnymi siłami i na własne ryzyko.

Sektor wydobywczy i raﬁneryjny pozostanie pod presją obniżenia się ścieżek popytu na ropę naftową i paliwa płynne oraz przyspieszenia
daty szczytu popytu:

Sektor przygotował się na wzrost popytu, związany z wprowadzeniem regulacji IMO. Dokonano wielu kosztownych inwestycji, które
obecnie są oddawane do użytku i powiększają potencjał produkcyjny.
Mniejsza gospodarka globalna w perspektywie dekady zapowiada mniejszy popyt na usługi transportowe, który odbuduje się w innej
strukturze popytu na paliwa.
Poprawa efektywności silników ICE.
Wypieranie ropy z transportu przez paliwa alternatywne, energię elektryczną i w przyszłości wodór.
Prawdopodobnie mniejszy popyt na podróże (lotnicze) i przewozy (międzynarodowe).
Czynniki te będą w różnym stopniu działać na różne rodzaje paliw (najbardziej skurczy się popyt na paliwo lotnicze, najmniej na paliwo
diesla, benzyny znajdą ujście jako wsad do petrochemii).

Po stronie podaży utrzymają się nadwyżki potencjału wydobycia oraz mocy raﬁneryjnych, co będzie tworzyć presję na ceny i marże.

Mniejszy popyt doprowadzi do niższej ceny ropy w długim horyzoncie (wyeliminuje potrzebę wydobycia z bardziej kosztownych źródeł).
Szybkie tempo sczerpywania się eksploatowanych złóż, przy obniżonej skłonności do inwestowania w wydobycie, doprowadzi do krótkich
cykli cenowych o dużej dynamice.

Globalna nadwyżka mocy raﬁneryjnych wymusi konsolidację sektora. Presja konsolidacyjna będzie silnie odczuwalna w Europie.

W Unii Europejskiej popyt na ropę i paliwa płynne spada od 2007 roku z małą przerwą.
Wahania cen ropy spowodują niestabilność marż raﬁneryjnych, co stanowić będzie zagrożenie dla samodzielnych raﬁnerii. Więcej
informacji: https://napedzamyprzyszlosc.pl/blog/zaleznosci-rzadzace-rynkiem-ropy; https://napedzamyprzyszlosc.pl/blog/wti-ponizej-zerajak-to-sie-stalo.

Spadnie skłonność do inwestowania w ﬁrmy z sektora ropy naftowej i gazu:

Upowszechnienie się zasad kryteriów ESG, zwłaszcza w Europie.
Spadek rentowności w związku z nawisem nadwyżki mocy oraz słabnącym popytem (sektor schyłkowy).

Popyt na produkty petrochemiczne będzie rósł na świecie w tempie szybszym, niż PKB, więc raﬁnerie zintegrowane z petrochemią są w
zdecydowanie lepszej sytuacji.

Świat potrzebuje materiałów i nawozów a te najkorzystniej dla środowiska i klimatu wytwarzać z ropy naftowej i gazu ziemnego.
Rosnąca rola recyklingu tę przewagę pogłębi i przyczyni się do tego, że wzrost popytu na produkty jednorazowe nie przekieruje się na
surowce naturalne. Więcej informacji: https://napedzamyprzyszlosc.pl/raporty/petrochemia-ma-przyszlosc.
Strategie „just in case” zwiększą w Europie popyt na produkty petrochemiczne wytwarzane lokalnie.
Nadmiar ropy naftowej poprawi konkurencyjność produkcji bazującej na wsadzie z ropy naftowej w stosunku do gazu ziemnego.

Energetyka będzie zmierzać w kierunku odnawialnych źródeł a jej wszechstronne wykorzystanie (także w transporcie) daje jej
przewagę wartości nad tradycyjnym segmentem paliwowym.

W przeciwieństwie do ropy i paliw płynnych popyt na energię elektryczną (i ciepło) będzie rósł.
Wzrośnie waga dystrybucji energii (utility), jako samodzielnego segmentu, pośredniczącego w kontakcie odbiorcy końcowego z wytwórcą
energii. Wzrost roli odbiorcy końcowego i jego preferencji, dotyczących „koloru” zużywanej energii, przemienia utilities z biernego
dystrybutora w aktywnego gracza rynkowego, przyspieszającego transformację energetyczną, dzięki czemu wartość rynkowa tego
segmentu rośnie.
Duże możliwości rozwojowe stwarzają odnawialne źródła energii, w tym morskie farmy wiatrowe oraz selektywny rozwój energetyki
konwencjonalnej, opartej na gazie (zwłaszcza, jako alternatywa dla węgla). Zamortyzowana energetyka gazowa będzie stanowić doskonały
back-up.
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Detal nadal oferuje wiele możliwości:

Tradycyjna obsługa podróżnych, powiązana z tankowaniem pojazdów różnymi rodzajami paliw, energia elektryczna i wodorem.
Rozwój nowoczesnej oferty poza paliwowej i cyfryzacja relacji z klientem.

Innowacje i Badania i Rozwój:

Długotrwałe przewagi konkurencyjne buduje się „in house”, poprzez eksperymenty z nowymi technologiami i modelami biznesowymi,
przeprowadzane własnymi siłami i na własne ryzyko.
W tym kontekście dostrzegamy duży potencjał zielonego wodoru (uzyskiwanego w procesie elektrolizy), zarówno jako magazynu energii
jak i alternatywnego paliwa w transporcie publicznym (autobusy), towarowym (lokomotywy), wewnątrz-zakładowym (wózki transportowe)
oraz osobowym.
Istotnymi obszarami badań i eksperymentów z innowacjami są różnorodne źródła pozyskiwania oraz zastosowania bio-komponentów,
dające możliwości istotnej redukcji emisji z transportu oraz z produkcji petrochemicznej.
Wraz z rozwojem petrochemii opartej na ropie naftowej istotnego znaczenia nabiera poszukiwanie modeli biznesowych i technologii,
przyspieszających domykanie obiegu „plastiku”.

Dr Adam B. Czyżewski
Główny Ekonomista PKN ORLEN
Czerwiec 2020
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