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Szanowni Państwo,

przyszłość	 jest	 znacznie	 bliżej	 niż	 się	 wydaje.	 To	 właśnie	

my	 –	 tu	 i	 teraz	 –	 kształtujemy	warunki,	w	 jakich	 będą	 żyć	

następne	pokolenia.	

Ta	myśl	powinna	być	szczególnie	bliska	całemu	światu	bizne

sowemu.	Na	 naszych	 oczach	 przechodzą	 do	 historii	 czasy,	

kiedy	 przedsiębiorcy	 przez	 długoterminową	 strategię	 rozu

mieli	 przede	wszystkim	 umiejętność	 podejmowania	 działań	

gwarantujących	wypracowanie	wysokich	 zysków.	 Jesteśmy	

świadkami	 zmiany	 paradygmatu:	 niezbywalnym	 elementem	

prowadzenia	działalności	gospodarczej	staje	się	postępowanie	

zgodne	 z	 przyjętą	 przez	 UNDP	 definicją	 zrównoważonego	

rozwoju.	Mówi	 ona	 o	 zaspokajaniu	 „aspiracji	 rozwojowych	

obecnego	pokolenia	w	 sposób	umożliwiający	 realizację	 tych	

samych	dążeń	następnym	pokoleniom”.	Przekładając	to	na	język	

biznesu,	firmę	należy	prowadzić	tak,	aby	dbając	o	jej	wzrost,	

na	każdym	kroku	zachowywać	właściwy	balans	w	budowaniu	

korzyści	i	kształtowaniu	relacji	z	otoczeniem.	

Jednymi	 z	największych	wyzwań	 są	obecnie	 rosnące	 różnice	

społeczne,	wyczerpywanie	złóż	paliw	kopalnych,	a	także	zmiany	

klimatyczne	 i	 zanieczyszczenie	 środowiska.	 Biznes	 czuje	 się	

współodpowiedzialny	za	poszukiwanie	rozwiązań	naprawczych	

w	 tych	wszystkich	 sferach	 i	 robi	 to	 z	 sukcesem,	na	 zasadzie	

tworzenia	 strategii	winwin.	 Już	 dziś	wielu	 przedsiębiorców	

i	menadżerów	–	w	Polsce	i	za	granicą	–	udowodniło,	że	poszu

kiwanie	takich	rozwiązań	jest	realną	szansą	także	na	zwiększenie	

konkurencyjności	firmy.	

Tegoroczną	publikacją	chcemy	Państwa	przekonać,	że	myślenie	

o	 przyszłości	 ma	 głęboki	 sens.	 PKN	 ORLEN	 od	 lat	 stara	

się	 to	 udowadniać	 zarówno	 na	 poziomie	 strategicznym,	

jak	i	w	codziennej	operacyjnej	działalności.	Od	wielu	lat	jesteśmy	

uczestnikiem	Global	Compact,	inicjatywy	Sekretarza	General

nego	ONZ,	która	stanowi	platformę	wymiany	doświadczeń	oraz	

identyfikowania,	 promowania	 i	 rozpowszechniania	 dobrych	

praktyk	opartych	na	uniwersalnych	wartościach	dotyczących	

praw	 człowieka,	 standardów	pracy	 czy	 ochrony	 środowiska.	

Jesteśmy	nieprzerwanie,	od	powstania	RESPECT	Index	notowani	

w	tym	giełdowym	indeksie	spółek	zaangażowanych	społecznie.

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN SA
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Mając	 na	 uwadze	współczesne	 problemy,	 świadomie	 inwe

stujemy	w	 rozwój	 segmentu	 upstream	 i	 energetyki,	 które	

stanowią	 podstawę	 strategii	 budowy	 koncernu	multiutility,	

wprowadzamy	ekologiczne	i	innowacyjne	rozwiązania	zarówno	

podczas	produkcji,	jak	i	w	produktach,	które	trafiają	na	rynek,	

opracowujemy	rozwiązania,	które	obniżają	emisję	CO2	czy	poz

walają	 optymalizować	 gospodarowanie	 odpadami.	 To	 nasz	

wkład	w	budowanie	czystszego	otoczenia	za	5,	10	czy	30	lat.	

Jako	 jeden	 z	 największych	 koncernów	przemysłu	naftowego	

w	Polsce	 i	Europie	ŚrodkowoWschodniej,	czujemy	się	odpo

wiedzialni	za	kształtowanie	standardów	polityki	energetycznej	

oraz	zasad	ładu	korporacyjnego.	Jesteśmy	aktywnym	członkiem	

krajowych	 i	 zagranicznych	 stowarzyszeń	 branżowych,	 nasi	

przedstawiciele	 uczestniczą	w	 spotkaniach	 grup	 roboczych	

i	projektowych,	współpracują	z	polskimi	i	międzynarodowymi	

ekspertami.	Wierzymy,	 że	 dobre	 rozwiązania	wypracowane	

dziś,	zaprocentują	także	w	przyszłości.

Jednocześnie	 realizujemy	 przedsięwzięcia,	 które	 poprawiają	

jakość	 debaty	 publicznej	w	 Polsce.	W	 ramach	 funkcjonu

jącego	od	2010	roku	projektu	„Future	Fuelled	by	Knowledge”	

(„Przyszłość	zasilana	wiedzą”)	organizujemy	konferencje	i	panele	

dyskusyjne,	 a	 także	publikujemy	merytoryczne	wydawnictwa	

(Zeszyty	FFbK).	W	ten	sposób	pomagamy	w	stworzeniu	w	Polsce	

skutecznej	 platformy	wymiany	 opinii,	 doświadczeń	 i	wiedzy	

na	strategicznie	ważne	tematy.	

Troszczymy	się	również	o	ludzi:	obecnych	i	byłych	pracowników,	

przedstawicieli	społeczności	lokalnych	i	tych,	którzy	znaleźli	się	

w	 potrzebie.	Opiekujemy	 się	 Rodzinnymi	Domami	Dziecka,	

finansujemy	stypendia	naukowe,	wspieramy	programy	eduka

cyjne,	wspomagamy	organizacje	 pozarządowe.	Dzięki	 naszej	

pomocy	państwowe	i	ochotnicze	jednostki	straży	pożarnych	mają	

coraz	lepszy	sprzęt,	dzięki	któremu	mogą	skuteczniej	chronić	

ludzkie	życie.	Mamy	nadzieję,	że	nasze	działania	przyczyniają	

się	 do	 poprawy	 standardów	w	 obszarze	 ochrony	 zdrowia,	

bezpieczeństwa,	edukacji	i	wychowania.	Dziś	i	jutro.

Zrównoważony	rozwój	ma	dla	nas	także	wymiar	globalny,	dlatego	

nie	 ograniczamy	 się	 tylko	 do	 polskich	 realiów.	Od	 kilku	 lat	

na	naszych	stacjach	sprzedajemy	kawę	z	certyfikatem	Fairtrade.	

Wspierając	ochronę	praw	człowieka	w	krajach	słabiej	rozwinię

tych,	chcemy	rozpowszechniać	ideę	sprawiedliwego	handlu	oraz	

budować	otwartość	polskich	konsumentów	na	istotne	problemy	

społeczne.	Być	może	dzięki	temu	w	przyszłości	nie	będą	one	

już	tak	powszechne.

Pamiętajmy,	 że	wszyscy	mamy	wpływ	na	otoczenie.	Wszyscy	

możemy	pomóc	w	kształtowaniu	właściwych	postaw.	Nawet	

najdrobniejsze	gesty	zmieniają	świat.		

Życzę	Państwu	dobrej,	inspirującej	lektury.

Dariusz	Jacek	Krawiec

Prezes	Zarządu,	Dyrektor	Generalny		

PKN ORLEN
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KIM JESTEŚMY?NASZA MISJA
Odkrywając i przetwarzając 
zasoby naturalne, napędzamy przyszłość.

NASZE CREDO
ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ.

PKN	ORLEN	jest	liderem	branży	naftowej	w	regionie,	wiodącym	

producentem	i	dystrybutorem	produktów	rafineryjnych	i	petro

chemicznych.	Główną	działalnością	Koncernu	jest	przerób	ropy	

naftowej	 na	 benzyny,	 olej	 napędowy,	 olej	 opałowy,	 paliwo	

lotnicze,	tworzywa	sztuczne	i	wyroby	petrochemiczne.	

  1. miejsce w rankingu 

  Największych Polskich Przedsiębiorstw 

  opublikowanym	przez	dziennik	„Rzeczpospolita”.

Zasadniczym	celem	strategii	PKN	ORLEN	jest	budowa	zintegrowa

nego,	wielosegmentowego	podmiotu	paliwowoenergetycznego	

o	zdywersyfikowanej	strukturze	aktywów	(model	multiutility).	

Główne	 inwestycje	 rozwojowe	 koncentrują	 się	 na	 nowych	

segmentach	działalności,	tj.	poszukiwaniu	i	wydo	byciu	węglo

wodorów	oraz	 produkcji	 energii	 elektrycznej.	W	2011	 roku	

rozpoczęto	m.in.	prace	wiertnicze	w	ramach	projektu	LUBLIN	

SHALE,	który	ma	na	celu	oszacowanie	zasobów	i	możliwości	

wydobycia	gazu	ze	złóż	niekonwencjonalnych	(typu	shale	gas).	

Projekt	 LUBLIN	 SHALE	 stanowi	 znakomity	 przykład	 synergii	

z	 innym	celem	 strategii	 rozwoju	Grupy	ORLEN,	 tj.	 rozwojem	

segmentu	 energetycznego.	W	 przypadku	 sukcesu	 projekt	

ten	będzie	generował	 źródło	paliw	dla	przyszłych	elektrowni	

gazowych.

W	 ramach	 projektów	 dotyczących	 rozwoju	 sektora	 energe

tycznego,	w	2011	 roku	 kluczowe	działania	 realizowane	były	

w	trzech	strumieniach:	realizacja	projektu	budowy	elektrowni	

gazowej	we	Włocławku,	w	tym	rozpoczęcie	działań	w	zakresie	

przyszłych	dostaw	gazu,	budowa	pozycji	PKN	ORLEN	w	obsza

rze	odnawialnych	źródeł	energii	oraz	działania	mające	na	celu	

dostosowanie	źródeł	wytwarzania	do	norm	środowiskowych,	

które	zaczną	obowiązywać	w	2016	r.

W	2011	roku	łączny	przerób	ropy	naftowej	w	Grupie	ORLEN	

wyniósł	blisko	27,8	mln	ton.

  

  

NASZE WARTOŚCI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Szanujemy	naszych	klientów,	

akcjonariuszy,	środowisko	naturalne	

oraz	lokalne	społeczności.

ROZWÓJ 
Poszukujemy	nowych	

możliwości.

LUDZIE 
Naszymi	atutami	są:	

kompetencje,	współpraca	

i	uczciwość.	

ENERGIA 
Działamy	

z	entuzjazmem.	

NIEZAWODNOŚĆ
Można	na	nas	polegać.
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2009 2010 2011
Wybrane	dane	finansowe	(w	tys.	zł)1

I Przychody	ze	sprzedaży	ogółem 47 481 278 62 215 581 79 037 121

II Zysk	z	działalności	operacyjnej 790 306 2 756 827 3 173 938

III Zysk/(Strata)	przed	opodatkowaniem 1 907 812 2 826 324 2 396 447

IV Zysk/(Strata)	netto	 1 635 885 2 357 127 1 386 166

V Środki	pieniężne	netto	z/(wykorzystane	w)	działalności	operacyjnej 2 806 414 3 895 427 (793	335)

VI Środki	pieniężne	netto	z/(wykorzystane	w)	działalności	inwestycyjnej (1	615	776) (2	568	977) 2 490 678

VII Środki	pieniężne	netto	z/(wykorzystane	w)	działalności	finansowej 335 897 (1	881	372) 1 197 823

VIII Zwiększenie/(Zmniejszenie)	netto	stanu	środków	pieniężnych	i	ich	ekwiwalentów 1 526 535 (554	922) 2 895 166

IX Zysk/(Strata)	netto	i	rozwodniony	Zysk/(Strata)	netto	na	jedną	akcję	(w	zł) 3,82 5,51 3,24
stan	na	

31	grudnia	2009
stan	na	

31	grudnia	2010
stan	na	

31	grudnia	2011

X Aktywa	trwałe 23 006 696 24 663 871 22 429 271

XI Aktywa	obrotowe	 14 009 655 15 230 187 23 439 812

XII Aktywa	razem	 37 016 351 39 894 058 45 869 083

XIII Zobowiązania	długoterminowe	 10 368 702 8 350 861 9 844 384

XIV Zobowiązania	krótkoterminowe	 9 514 751 12 004 148 15 177 975

XV Kapitał	własny 17 132 898 19 539 049 20 846 724

XVI Kapitał	zakładowy 1 057 635 1 057 635 1 057 635

XVII Liczba	akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061

XVIII Wartość	księgowa	i	rozwodniona	wartość	księgowa	na	jedną	akcję	(w	zł) 40,06 45,68 48,74

Przerób	i	uzyski	Rafinerii	w	Płocku	(w	tys.	ton)
Przerób	ropy	naftowej	 14 526 14 452 14 547

Benzyny	razem 3 055 2 736 2 469

Oleje	napędowe	razem 5 330 5 359 5 646

Olej	napędowy	grzewczy	Ekoterm	Plus 790 699 372

Paliwo	lotnicze 291 394 393

Frakcja	propanobutanowa	(LPG) 210 241 186

Oddziaływanie	na	środowisko	–	Zakład	Produkcyjny	w	Płocku
Pobór	wody	z	Wisły	(w	m3) 22 448 565 22 785 313 23 475 613

Ilość	ścieków	odprowadzonych	do	Wisły	(w	m3) 11 351 599 12 757 779 13 452 489

Ładunek	ChZT 2	w	ściekach	odprowadzonych	do	Wisły	(kg/rok) 726 812 889 310 901 573

Łączna	emisja	wszystkich	zanieczyszczeń	(w	Mg) 6	158	012,71 6	385	884,25 6	258	758,17

w	tym:

dwutlenek	siarki 20	975,23 22	381,42 20	971,56

tlenki	azotu	(w	przeliczeniu	na	dwutlenek	azotu) 7	124,27 8	460,74 8	027,86

tlenek	węgla 1	010,87 1	309,07 1	282,72

suma	węglowodorów 1	238,12 1	412,07 1	203,91

pył	ogółem3 631,66 728,28 588,78

dwutlenek	węgla 6	126	894,42 6	351	440,32 6	226	505,89

pozostałe	zanieczyszczenia4 138,14 152,35 177,45

Oddziaływanie	na	środowisko	–	Zakład	PTA	we	Włocławku
Pobór	wody	od	dostawcy	Spółki	ANWIL	SA	(w	m3) – – 2 883 000

Ilość	ścieków	odprowadzonych	do	kanalizacji	Spółki	ANWIL	SA	(w	m3) – – 1 300 000

Ładunek	ChZT2	w	ściekach	odprowadzonych	do	kanalizacji	Spółki	ANWIL	SA	(w	kg/rok) – – 6 140 000

Łączna	emisja	wszystkich	zanieczyszczeń	(w	Mg) – – 62	007,35

w	tym: – –

dwutlenek	siarki – – 0,71

tlenki	azotu	(w	przeliczeniu	na	dwutlenek	azotu) – – 38,31

tlenek	węgla – – 299,28

suma	węglowodorów – – 0,77

pył	ogółem3 – – 2,12

dwutlenek	węgla – – 61	657,83

pozostałe	zanieczyszczenia – – 8,33

Odpowiedzialna	produkcja
Opłaty	z	tytułu	korzystania	ze	środowiska	(w	zł)	 17	226	918,00 19	644	093,00 19	775	480,005 

w	tym:

za	emisję	(wraz	ze	środkami	transportu)	 15	461	484,00 17	679	435,00 17	538	371,00

–	w	tym	Zakład	Produkcyjny	w	Płocku – – 17	459	043,00

–	w	tym	Zakład	PTA	we	Włocławku – – 79 328

za	pobór	wód 1	082	459,00 1	146	012,00 1	228	823,00

za	odprowadzanie	ścieków 682	975,00 818	646,00 1	008	286,00

Nakłady	inwestycyjne	na	ochronę	środowiska	(w	zł) 191	757	998,86 148	118	479,00 48	422	552,00

Nasi	pracownicy
Zatrudnienie	na	dzień	31	grudnia 4 482 4 513 4 445

Wypadki	przy	pracy	(w	tym	ciężkie) 23 28 15

Absencje	chorobowe	z	tytułu	wypadków	przy	pracy 996 789 592

1) Wybrane dane finansowe dotyczą PKN ORLEN za dany rok zakończony 31 grudnia.
2) ChZT – chemiczne zapotrzebowanie na tlen. Ładunek brutto.
3) Pył ogółem, tj. pył ze spalania, pył krzemowy oraz metale w pyle. Uwaga: zmiana w raportowaniu wskaźnika wynikająca z uwzględnienia w zestawieniach całościowych nowej 

instalacji PTA we Włocławku.
4) W latach ubiegłych w skład pozostałych zanieczyszczeń włączany był pył krzemowy i metale w pyle, stąd wartości w poprzednich raportach rocznych były wyższe.
5) Kwota zawiera opłatę za korzystanie ze środowiska poniesioną przez Zakład PTA we Włocławku.



8

Czym się zajmujemy?

Rafinerie 

Grupa	ORLEN	zarządza	kompleksem	siedmiu	rafinerii	zlokalizo

wanych	w	Polsce	(Płock,	Trzebinia,	Jedlicze),	na	Litwie	(Możejki)	

oraz	w	Republice	Czeskiej	(Litvinov,	Kralupy	i	Pardubice).

Petrochemia 

Segment	petrochemiczny	Grupy	ORLEN	tworzą	instalacje	Zakładu	

Produkcji	 Petrochemicznej	w	 Płocku,	Włocławku	oraz	 spółki:	

Basell	Orlen	Polyolefins	i	Unipetrol	(Czechy).	Grupa	ORLEN	jest	

jedynym	producentem	olefin,	poliolefin	oraz	większości	petro

chemikaliów	w	Polsce	oraz	Czechach.	W	2011	roku	PKN	ORLEN	

uruchomił	jeden	z	najnowocześniejszych	na	świecie	kompleksów	

produkcji	PX	(paraksylenu)	i	PTA	(kwasu	tereftalowego).	Stał	się	

tym	samym	jednym	z	kluczowych	światowych	dostawców	w	tym	

obszarze.	 Dzięki	wysokiej	 jakości	 oferowanych	 produktów	

i	 sprawnej	 sieci	 dystrybucji	 plasuje	 się	wśród	 najsilniejszych	

graczy	rynkowych	w	tej	części	Europy.

Detal	

Grupa	ORLEN	posiada	największą	w	Europie	Środkowo	Wschodniej	

sieć	liczącą	2	696	stacji	paliw	zlokali	zowaną	w	Polsce	(1	756),	

Niemczech	(567),	Czechach	(338)	i	na	Litwie	(35).	Podmiotami	

zarządzającymi	 działalnością	 handlową	 na	 poszczególnych	

rynkach	 są:	 PKN	ORLEN,	ORLEN	Deutschland,	 Benzina	 oraz	

Ventus	Nafta.

Hurt 

Spółka	prowadzi	hurtową	sprzedaż	paliw	 i	produktów	poza

paliwowych	w	 Polsce,	 Republice	 Czeskiej,	 Niemczech	 oraz	

na	Słowacji,	Ukrainie	i	Litwie.	Segment	hurtowy	Grupy	ORLEN	

tworzą	 jednostki	 sprzedaży	 hurtowej	 PKN	 ORLEN,	 pięciu	

Regionalnych	Operatorów	Rynku,	Petrolot,	ORLEN	Gaz	(Polska),	

Uniraf	Slovakia	(Słowacja),	Unipetrol	BUI	(Czechy),	ORLEN	Lietuva	

(Litwa,	Ukraina,	Polska,	sprzedaż	morska).

Oleje	

W	skład	segmentu	olejowego	wchodzą	spółki	ORLEN	Oil	(Polska)	

oraz	Paramo	(Czechy).

Asfalty 

Segment	asfaltowy	Grupy	ORLEN	tworzą	spółki	ORLEN	Asfalt	

(Polska)	oraz	Paramo	(Czechy).

Chemia 

Segment	chemiczny	to	ANWIL	we	Włocławku	ze	swoją	spółką	

zależną	Spolana	zlokalizowaną	w	Czechach.

Upstream	

Spółka	ORLEN	Upstream	koordynuje	m.in.	 projekty	 poszuki

wawczowydobywcze	na	szelfie	Morza	Bałtyckiego	w	łotewskiej	

strefie	ekonomicznej,	na	Lubelszczyźnie	oraz	na	Niżu	Polskim.	

Spółka	prowadzi	także	projekty,	których	celem	jest	poszukiwanie,	

rozpoznawanie	 i	 dokumentowanie	 zasobów	gazu	 ziemnego	

ze	złóż	niekonwencjonalnych	w	utworach	typu	shale	gas	(gaz	

z	łupków).

Mapa zasięgu geograficznego

WARSZAWA

PŁOCK

PRAGA

BERLIN

MAŽEIKIŲ

HAMBURG
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STREFA EKSPERTA

Polityka Unii Europejskiej dotycząca CSR jest niejedno-

rodna i w trakcie ostatnich lat przechodziła wiele zmian. 

Obecnie przyjmuje się, że to administracja wszystkich 

szczebli powinna w większym stopniu uwzględniać wśród 

swoich zadań tworzenie warunków do zrównoważonego 

rozwoju i odpowiedzialnej konkurencyjności. Do upow

szechniania dobrowolnych standardów przyjmowanych 

przez przedsiębiorstwa i poszczególne branże najlepiej 

mogą się przyczynić wspólnie wypracowywane, skuteczne 

i ekonomicznie uzasadnione instrumenty wsparcia społecznej 

odpowiedzialności.

CSR to takie zjawisko, które jest ściśle powiązane z rolą 

i pozycją biznesu w danym społeczeństwie, rozwojem 

instytucji i warunkami prowadzenia działalności gospodar-

czej. Różnorodne czynniki społeczne, polityczne i prawne 

mają istotny wpływ na budowanie konkurencyjności przed-

siębiorstw i gospodarki jako całości. Dlatego w różnych 

krajach przygotowuje się całościowe strategie publiczne 

na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, obej-

mujące wszystkie istotne komponenty polityki gospodarczej 

i społecznej. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 

to bowiem inwestycja w społeczeństwo, która na dłuższą 

metę opłaca się wszystkim. 

dr Bolesław Rok

Dyrektor Naukowy Studiów Podyplomowych CSR, 

Akademia Leona Koźmińskiego

Energetyka	

Projekt	 budowy	 elektrowni	 gazowej	 o	mocy	 ok.	 500	MW	

we	Włocławku	 jest	w	 zaawansowanej	 fazie.	 Spółka	 posiada	

decyzję	środowiskową,	umowę	przyłączeniową	do	sieci	ener

getycznej	oraz	pozwolenie	na	budowę	bloku	energetycznego.	

Rozważana	jest	budowa	kolejnej	elektrowni	w	Płocku.

Logistyka	

Grupa	ORLEN	do	sprawnego	i	efektywnego	przepływu	surowców	

oraz	wyrobów	gotowych	wykorzystuje	infrastrukturę,	w	skład	

której	 wchodzą:	 terminale	 paliw,	 lądowe	 i	 morskie	 bazy	

przeładunkowe,	 sieć	 przesyłowych	 rurociągów	 surowcowo

produktowych	oraz	transport	samochodowy	i	kolejowy.

Główne produkty

Paliwa	

Paliwa	ORLEN	znajdują	nabywców	na	 rynkach	macierzystych	

(Polska,	Czechy,	 Słowacja,	Niemcy,	Ukraina,	 kraje	 bałtyckie),	

a	także	m.in.	w	Szwecji,	Finlandii,	Wielkiej	Brytanii	oraz	USA.

Petrochemia	

Grupa	ORLEN	jest	 jednym	z	kluczowych	producentów	petro

chemikaliów	w	 regionie,	 produkując	m.in.	 paraksylen,	 kwas	

tereftalowy,	 etylen,	 polietylen,	 polipropylen,	 toluen,	 benzen,	

ortoksylen,	aceton,	butadien,	glikol,	tlenek	etylenu,	fenol,	nawo

zy	sztuczne	i	inne	produkty.	Główni	odbiorcy	to	klienci	z	Polski,	

Czech,	Niemiec,	Austrii,	Włoch,	Francji,	Belgii	i	Szwecji,	a	także	

z	Rosji,	Ukrainy,	Litwy,	Łotwy,	Estonii	oraz	z	krajów	azjatyckich.	

Oleje 

Grupa	ORLEN	jest	jednym	z	liderów	w	zakresie	produkcji	olejów	

i	smarów	w	regionie.	Główne	rynki	zbytu	to	Polska	i	Czechy.	

Asfalty 

Najważniejsze	rynki	zbytu	to	Polska,	Czechy,	Słowacja,	Niemcy,	

Rumunia	oraz	kraje	bałtyckie.	

Chemia 

Głównymi	produktami	segmentu	chemicznego	są	polichlorek	

winylu,	wodorotlenek	 sodu,	 granulaty	 i	mieszanki	 na	 bazie	

PCW,	 nawozy	 azotowe,	 kaprolaktam.	 Odbiorcy	 pochodzą	

przede	wszystkim	z	Polski,	Czech,	krajów	bałtyckich	 i	krajów	

Europy	Zachodniej	(głównie	kraje	Beneluksu).
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Grupa ORLEN

Coraz	więcej	miejsca	w	naszych	Raportach	poświęcamy	Grupie	

ORLEN. 

Na	koniec	2011	roku	PKN	ORLEN	posiadał	bezpośrednio	akcje	

lub	udziały	w	56	spółkach	prawa	handlowego,	w	tym:

	 •	 w	35	spółkach	zależnych	(z	udziałem	w	kapitale	powyżej	50%),

	 •	 w	 2	 spółkach	współzależnych	 (z	 udziałem	w	 kapitale	

wynoszącym	50%),

	 •	 w	19	spółkach	mniejszościowych	 (z	udziałem	w	kapitale	

poniżej	20%).

Ponadto	na	koniec	2011	roku	PKN	ORLEN	posiadał	pośrednio	

akcje	lub	udziały	w	56	spółkach	prawa	handlowego,	w	tym:

	 •	 w	47	spółkach	zależnych,

	 •	 w	3	spółkach	współzależnych,

	 •	 w	6	spółkach	stowarzyszonych.

Struktura Grupy ORLEN 

– spółki bezpośrednio powiązane na koniec 2011 r.

Kilka	istotnych	wydarzeń	w	Grupie	ORLEN	w	minionym	roku:

	 1.	sfinalizowanie	sprzedaży	pakietu	24,39%	akcji	w	Polkomtel	

należących	do	PKN	ORLEN	w	ramach	wspólnej	transakcji	

sprzedaży	przez	dotychczasowych	akcjonariuszy;

	 2.	kontynuowanie	prac	zmierzających	do	zwiększenia	zaanga

żowania	PKN	ORLEN	w	ANWIL,	w	wyniku	czego	na	koniec	

2011	roku	udział	PKN	ORLEN	w	kapitale	zakładowym	spółki	

wyniósł	95,14%;

	 3.	zwiększenie	 przez	 PKN	 ORLEN	 udziału	 posiadanego	

w	kapitale	zakładowym	spółki	IKS	„Solino”	do	98,17%;

	 4.	zwiększenie	zaangażowania	PKN	ORLEN	w	Rafinerię	Nafty	

Jedlicze	 do	89,95%,	w	wyniku	nabycia	 akcji	 od	 Skarbu	

Państwa	i	akcjonariuszy	mniejszościowych;

	 5.	zwiększenie	zaangażowania	kapitałowego	w	spółce	ORLEN	

Automatyka	do	100%	oraz	w	ORLEN	Wir	do	76,59%;

	 6.	połączenie	 spółek	ORLEN	 Eko	 i	 ORLEN	 Prewencja	 pod	

nazwą	ORLEN	Eko;

	 7.	zawiązanie	 spółek:	 Baltic	 Power	 i	 Baltic	 Spark,	 których	

przedmiotem	działalności	 jest	wytwarzanie,	 przesyłanie,	

dystrybucja	i	handel	energią	elektryczną.

W	 2011	 roku	 nie	 miały	 miejsca	 zdarzenia	 o	 charakterze	

jointventure.	

Pion Prezesa Pion Finansów Pion Petrochemii Pion Rafinerii Pion Sprzedaży

ORLEN	Upstream

100,0%

ORLEN	Księgowość

100,0%

Basell	Orlen	Polyolefins

50,0%

AB	ORLEN	Lietuva

100,0%

ORLEN Gaz

100,0%

ORLEN	Intern.	Exploration	

& Prod. Co	100,0%
Orlen	Holding	Malta	

Ltd	99,5%

ANWIL	SA

95,1%

ORLEN	Asfalt

82,5%

ORLEN	PetroCentrum

100,0%

ORLEN	Ochrona

100,0%

Orlen	Insurance	Ltd

0,0000077%

ORLEN	Laboratorium

94,9%

Rafineria	Nafty	Jedlicze

90,0%

ORLEN	PetroTank

100,0%

17	spółek	pozostałych

<20,0%

ORLEN	Finance	AB

100,0%

ORLEN	Projekt	SA

51,0%

Rafineria	Trzebinia

86,3%

Ship	Service	SA

60,9%

ORLEN	Capital	AB

100,0%

Unipetrol	a.s.

63,0%

ORLEN OIL

51,7%

ORLEN	Deutschland

100,0%

ORLEN	Administracja

100,0%

PPPT	SA

50,0%

ORLEN	Automatyka

100,0%

ORLEN	Centrum	

Serwisowe	99,0%

ORLEN	Medica

100,0%

ORLEN Wir

76,6%

IKS	„Solino”	SA

98,2%

ORLEN	Eko

100,0%

Naftoport

18,0%

ORLEN	Budonaft

100,0%

ORLEN KolTrans

99,9%

Baltic	Power	

100,0%

ORLEN	Transport

100,0%

Baltic	Spark	

100,0%

ORLEN	Transport	Kraków

w	upadłości	98,4%

Petrolot

51,0%



Dowiedz się więcej:
Raport odpowiedzialnego biznesu 2009, 
str. 14-15
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Główne marki

ORLEN	jest	dziś	polskim	symbolem	światowej	klasy	produktów	

i	modelowego	ekspansywnego	przedsiębiorstwa,	firmy	działającej	

zgodnie	z	zasadami	społecznej	odpowiedzialności	biznesu,	etyki	

i	 ładu	 korporacyjnego	oraz	 pełnej	 transparentności.	 Tworząc	

markę	dążono	do	uzyskania	efektu	kojarzenia	nazwy	z	domi

nującymi	w	strategii	wizerunku	Koncernu	pojęciami:	światowy,	

naftowy,	 nowoczesny	 i	 narodowy.	Marka,	 obok	 swojej	 roli	

biznesowej,	ma	także	cele	społeczne.	Jest	wyjątkowo	cennym	

aktywem	naszej	Firmy.

Konsekwentnie zarządzana marka jest odwzorowaniem potrzeb 

otoczenia, odpowiedzią na wyzwania i zachodzące zmiany. Marka 

ORLEN jest zarządzana na dwóch poziomach: korporacyjnym 

i produktowym. Przede wszystkim kojarzona jest jako sieć stacji 

paliw, przyjazne, wygodne i energetyczne miejsce. W czasach 

kiedy produkty i usługi coraz bardziej się do siebie upodabniają, 

kluczowym wyróżnikiem staje się źródło ich pochodzenia, czyli 

firma, która je stworzyła. Dlatego ważne jest to jak firma myśli, 

co robi dobrego, jak traktuje swoich klientów. Na ten wizerunek 

pracują wszyscy – każdy z menadżerów, każdy pracownik stacji. 

Katarzyna Kowalczyk 

Kierownik Zespołu Tożsamości Korporacyjnej
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PKN	ORLEN	dostrzega	swoją	rolę	w	gospodarce	kraju.	Wielkość	

firmy,	fakt	że	działa	w	sektorze	energetycznym,	ale	też	tradycje	

odpowiedzialnego	postępowania	sprawiają,	że	model	corporate	

citizenship	ze	szczególną	starannością	został	przełożony	na	kon

kretne	projekty,	sposób	funkcjonowania,	filozofię	działania.

DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?

STREFA EKSPERTA

Każda firma z pewnością ma kontakt z dwoma grupami 

konsumentów. Jedna z nich to „Zdecydowana Więk-

szość”, która nie jest w stanie poświęcić odpowiedniej 

ilości czasu, ani nie dysponuje wiedzą, aby rzetelnie 

ocenić deklaracje firmy w aspekcie społecznej odpo-

wiedzialności biznesu. 

Druga z nich to „Zdecydowana Mniejszość”, która 

ma odpo wiednie przygotowanie, często profesjonalne, 

zajmując się monitoringiem i oceną produktów oraz usług 

pod kątem ich „oddziaływania na środowisko i zdro-

wotności”. To właśnie ta druga grupa jest pośre dnikiem 

z tą pierwszą i wspiera jej decyzje konsumenckie. Dlatego 

też warto inwestować w jakość komunikacji na dwóch 

poziomach. Bardziej popularnej zrozumiałej dla prze-

ciętnego konsumenta, niezorientowanego w meandrach 

pojęć społeczna odpowiedzialność, zrównoważony rozwój 

czy standardy komunikacji oraz specjalistycznej skiero-

wanej do ekspertów.

dr Maciej Kozakiewicz 

Uniwersytet Łódzki, współtwórca Indeksu BINGO

  Wyróżnienia w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2011, 

2. miejsce w	kategorii	paliwa,	energetyka,	wydobycie	

	 	 oraz	wyróżnienie	w	kategorii	„Polskie	firmy	odpowiedzialne”.

  



Dowiedz się więcej:
www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny
Biznes/Wartosci-i-zasady-postepowania
-PKN-ORLEN-SA/Strony/default.aspx
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Istotne	znaczenie	ma	fakt,	że	PKN	ORLEN	działa	w	branży,	która	

tradycyjnie	jest	mocno	wyeksponowana	na	ryzyka.	Na	wyniki	

Grupy	ORLEN	oddziaływują	czynniki	makroekonomiczne,	regu

lacyjne	 i	 rynkowe.	Kluczowymi	elementami,	mającymi	wpływ	

na	wyniki	 są	 kursy	walutowe,	 poziom	 cen	 ropy,	 popyt	 oraz	

marże	 produktów	 rafineryjnych	 i	 petrochemicznych.	 Coraz	

większego	 znaczenia	 nabierają	 również	 kwestie	 regulacyjne	

związane	z	ochroną	środowiska	naturalnego.	

Jednym	z	głównych	czynników	determinujących	sytuację	biz

nesową	nie	 tylko	w	naszej	 branży,	 ale	 i	w	 całej	 gospodarce,	

jest	 niepewna	 sytuacja	 ekonomiczna	 na	 świecie.	 Efektem	

są	m.in.	silne	wahania	kursu	PLN	względem	USD	i	EUR.	Zmiany	

te	oddziałują	na	działalność	Grupy	ORLEN,	głównie	wpływa

jąc	na	poziom	marży	wyrażonej	w	złotych	 i	 koszty	 związane	

z	obsługą	zadłużenia	denominowanego	w	walutach	obcych	oraz	

utrzymanie	wskaźników	 zadłużenia	 na	 poziomie	 określonym	

w	umowach	z	bankami.

Rynek	ropy	jest	pod	dużym	wpływem	czynników	geopoli	tycznych,	

które	 kształtują	 poziomy	 cen.	 „Wiosna	 ludów”	w	 krajach	

arabskich	i	napięte	relacje	świata	z	Iranem	znacząco	podnosły	

ryzyko	geopolityczne,	 co	 spowodowało	 skokowy	wzrost	 cen	

ropy	naftowej.	Ponadto,	ropa	naftowa	pierwszy	raz	w	historii	

przestała	być	jedynie	pierwotnym	nośnikiem	energii,	a	stała	się	

instrumentem	finansowym	gwarantującym	 realizację	 dużych	

zysków.	Wysokie	ceny	ropy	utrzymujące	się	od	kilku	kwartałów	

mają	negatywny	wpływ	na	wzrost	gospodarczy	i	popyt,	w	tym	

na	 produkty	 paliwowe.	 Dodatkowo,	 duża	 zmienność	 cen	

ropy	naftowej	 negatywnie	 rzutuje	 na	 stabilność	 przepływów	

pieniężnych,	 co	 znacznie	 utrudnia	 zarządzanie	 przedsiębior

stwem.	Istotnym	czynnikiem	jest	również	poziom	dyferencjału	

Ural/Brent,	który	ma	wpływ	na	konkurencyjność	i	poziom	marż	

uzyskiwanych	 przez	 rafinerie	 skonfigurowane	 do	 przerobu	

ciężkiej	i	zasiarczonej	ropy.

Czynnikiem	silnie	kształtującym	funkcjonowanie	i	wyniki	Grupy	

ORLEN	są	marże	produktów	rafineryjnych	i	petrochemicznych,	

które	 są	 szczególnie	wrażliwe	 na	wysokie	 ceny	 surowców	

i	wahania	popytu.	Ważnym	czynnikiem	operacyjnym	mającym	

wpływ	na	utrzymanie	efektywnej	pracy	rafinerii	jest	zapewnienie	

ciągłości	dostaw	ropy.	W	ubiegłym	roku	zawarte	zostały	strate

gicznie	ważne	umowy	zabezpieczające	dostawy	ropy	do	Płocka.	

Wreszcie,	w	dłuższej	perspektywie	istotnym	czynnikiem	mają

cym	wpływ	na	rozwój	Grupy	ORLEN	są	zmiany	w	regulacjach	

dotyczących	norm	środowiskowych	i	emisji	CO
2,	które	w	coraz	

większym	stopniu	będą	wywierać	presję	na	model	biznesowy	

oraz	strategię	działalności	PKN	ORLEN.

Grupa	ORLEN,	 lider	 branży	 naftowej	w	 Europie	 Środkowej,	

bardzo	dobrze	radzi	sobie	w	turbulentnych	czasach.	W	2011	

roku	osiągnięty	został	rekordowy	przychód	na	sprzedaży	w	wy

sokości	107	mld	zł.	Wolumeny	sprzedaży	Grupy	wzrosły	o	4%	

do	rekordowego	poziomu	prawie	35,5	mln	ton.	Wyższa	o	3%	

w	 porównaniu	 do	 roku	 2010	 była	 sprzedaż	w	 segmencie	

rafineryjnym.	Oddanie	 do	 użytku	w	 2011	 roku	 kompleksu	

PX/PTA	oraz	wprowadzenie	do	sprzedaży	kwasu	tereftalowego,	

a	także	wyższa	sprzedaż	tworzyw	sztucznych	zaowocowały	7%	

wzrostem	wolumenów	sprzedaży	w	segmencie	petrochemicznym.	

Wzmocniona	 została	 także	 pozycja	 na	 rynkach	 detalicznych	

w	Polsce	i	Niemczech.	

W	2011	 roku	 kontynuowane	 były	 również	 działania	w	 celu	

dalszego	wzmocnienia	pozycji	finansowej	Koncernu.	Zadłużenie	

zostało	zredukowane	do	poziomu	7,6	mld	zł,	podpisano	umowy	

kredytowe	refinansujące	zadłużenie	na	łączną	wartość	prawie	

2,9	mld	 euro,	 dzięki	 czemu	 zapewnione	 jest	 finansowanie	

Koncernu	na	5	 lat.	Obniżony	również	został	poziom	kapitału	

pracującego	o	ponad	5,6	mld	 zł	w	 stosunku	do	 roku	2010,	

a	 także	w	 segmencie	 petrochemicznym.	Konsekwentnie	 jest	

poprawiana	 efektywność	 operacyjna	 i	 obniżane	 zadłużenie,	

co	 pozytywnie	wpłynie	 na	minimalizację	 ekspozycji	 Grupy	

ORLEN	na	ryzyka	rynkowe	i	finansowe.	

  Tytuł „Najlepiej zarządzanej firmy w Polsce” 

	 	 przyznany	 po	 raz	 piąty	 przez	 prestiżowy	miesięcznik	

finansowy	Euromoney.	

U	źródeł	odpowiedzialnego	i	skutecznego	zarządzania	znajdują	

się	 kluczowe	wartości,	 których	 dobrowolne	 przestrzeganie	

deklarują	wszyscy	pracownicy.	Skuteczność	ekonomiczna	połą

czona	 z	 obywatelską	 postawą	 firmy	 to	wartość	 dla	 samego	

przedsiębiorstwa,	 które	 buduje	w	 ten	 sposób	wiarygodność	

i	 zaufanie.	 Ale	 to	 także	wyraźny	 sygnał	 dla	 interesariuszy,	

że	firma	rozumie	swoją	rolę	społeczną	we	współczesnym	świe

cie.	 Jest	 świadoma	 faktu,	 że	wartości	 przez	 nią	wytwarzane	

powstają	dla	interesariuszy	i	dzięki	współpracy	z	nimi.

  

	 	 przyznany



Dowiedz się więcej:
Raport	 odpowiedzialnego	 biznesu	 2010,	
str.	31
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Wprowadzony	w	 2005	 roku	 Kodeks	 Etyczny	 PKN	 ORLEN	

zainaugurował	 zmiany	 kultury	 korporacyjnej	 opartej	 na	war

tościach	 firmy.	 Zostały	 one	wypracowane	 podczas	 społecz

nych,	wewnętrznych	 konsultacji.	 Proces	 tworzenia	Kodeksu	

pobudził	 aktywność	 pracowników,	 uświadamiając	 im	 jedno

cześnie	 rolę,	 jaką	mogą	 pełnić	w	 procesie	 zmian.	 Efektem	

tego	 jest	m.in.	 głębokie	 przekonanie	 o	 znaczeniu	 ich	 opinii	

dla	prowadzonych	procesów	biznesowych	 i	 społecznych.	Dla	

wzmocnienia	tego	zaangażowania	podjęto	w	2006	roku	decyzję	

o	powołaniu	Rzecznika	ds.	Etyki.

Kodeks	 był	 odpowiedzią	 na	 ówczesne	 potrzeby	 budowania	

relacji	zarówno	z	interesariuszami	wewnętrznymi,	jak	i	środo

wiskiem	 zewnętrznym.	 Jego	 zapisy	 pomagały	 na	 co	 dzień	

porządkować	 trudne	 sprawy,	doskonalić	procedury	 i	wzmac

niać	wiarygodność	 firmy.	Wraz	 z	 upływem	 lat	 zmieniło	 się	

jednak	jej	otoczenie,	a	nowe	wyzwania	jakie	przynoszą	kolejne	

odsłony	 świato	wego	 kryzysu	wymagały	 doskonalenia	 zasad	

odpowiedzialnego	funkcjonowania	firmy.	W	oparciu	o	wielo

letnie	 doświadczenia	 zredefiniowane	 zostały	więc	wartości	

i	zasady	postępo	wania	w	PKN	ORLEN.	Nowe	zapisy	oraz	opis	

procesu	rozwoju	obowiązującej	kultury	korporacyjnej	znajdą	się	

w	Raporcie	odpowiedzialnego	biznesu	za	rok	2012.	

Prowadzone	wśród	interesariuszy	od	dwóch	lat	badanie	Indeks	

Reputacji	Marki	potwierdza,	że	zaangażowanie	społeczne,	etyka	

w	biznesie	i	wrażliwość	ekologiczna	w	znaczący	sposób	wpływają	

na	siłę	tego	Indeksu,	a	w	konsekwencji	na	postrzeganie	firmy.

Celem	badania	jest	lepsze	poznanie	oczekiwań	interesariuszy.	

Jest	ono	dedykowane	wyłącznie	kwestiom	CSR.	Ma	za	zadanie	

weryfikowanie	efektów	prowadzonych	przez	PKN	ORLEN	działań	

w	tym	obszarze.	Obecnie	objęte	są	nim	dwie	grupy	interesariuszy:	

społeczność	 lokalna	 Płocka	 i	 klienci.	 Pełna	wiedza	 dotycząca	

tego	 jak	 odbierane	 są	 poszczególne	 aktywności	 i	 w	 jakim	

stopniu	odpowiadają	one	na	realne	potrzeby	poszczególnych	

grup	interesariuszy	stanowi	kluczowy	element	realizacji	celów	

tego	obszaru.

W	 poprzednim	 Raporcie	 zostały	 zaprezentowane	 kamienie	

milowe	działań	CSR	Koncernu.

Dużym wyzwaniem było opracowanie modelu analitycznego 

stanowiącego podstawę do oceny kondycji marki PKN ORLEN 

w kontekście działań CSR. Pogłębiona analiza zjawiska w ramach 

prac roboczych interdyscyplinarnego zespołu umożliwiła stwo-

rzenie kompletnego narzędzia, które w wyczerpujący sposób 

bada to jak oceniana jest działalność PKN ORLEN w zakresie 

odpowiedzialnego społecznie biznesu. To dla nas ważny głos 

interesariuszy w procesie kształtowania kierunków społecznego 

zaangażowania.

Iwona Woźniak-Konopa 

Kierownik Zespołu Badań Rynkowych

Tym	razem	zwracamy	uwagę	na	fakt,	że	społeczna	odpowie

dzialność	biznesu	to	codzienne	działania,	prowadzone	systema

tycznie	 i	konsekwentnie.	Szerokie	spektrum	podejmowanych	

przez	PKN	ORLEN	inicjatyw	odzwierciedla	zróżnicowanie	jego	

interesariuszy	 i	 ich	 oczekiwań.	Kontynuowanie	 licznych	 pro

jektów	przez	wiele	lat	wskazuje	na	długoterminowe	myślenie	

o	 potrzebach	 społecznych.	Nowe	 projekty	 z	 kolei	 stanowią	

potwierdzenie	uważnego	wsłuchiwania	się	w	głos	otoczenia.



Dowiedz się więcej:
www.odpowiedzialni.gpw.pl

Styczeñ 
• PKN ORLEN po raz kolejny w sk³adzie
 RESPECT Index

Luty 
• PKN ORLEN Partnerem Polskiej Ekologii 
Marzec
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Kwiecieñ
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Maj
• Uruchomienie pilota¿owej sprzeda¿y BIO85 
 – nowoczesnego paliwa pochodzenia 
 naturalnego

Czerwiec 
• PKN ORLEN partnerem Prezydencji Polski 
 w Radzie Unii Europejskiej

Lipiec 
• Wsparcie kszta³cenia specjalistów z dziedziny 
 wydobycia gazu z ³upków

Sierpieñ
• Fina³ akcji Wolontariatu Pracowniczego 
 „Zaczarowany Tornister” 
Wrzesieñ
• Akcja Fundacji ORLEN – DAR SERCA na rzecz 
 bezpieczeñstwa dzieci „Dziecko w drodze”

Październik 
• PKN ORLEN w gronie liderów polskiej 
 filantropii

Listopad
• PKN ORLEN partnerem Kongresu 
 Obywatelskiego

Grudzieñ
• Partnerstwa miêdzysektorowe 
 – inauguracja VIII edycji konkursu grantowego 
 w Ostrowie Wielkopolskim
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Odpowiedzialny rok 2011 – wybrane wydarzenia

Biznesowym	 potwierdzeniem	wartości	 odpowiedzialnego	

zarządzania	firmą	jest	obecność	PKN	ORLEN	w	RESPECT	Index.

Pierwszy	w	 Europie	 ŚrodkowoWschodniej	 giełdowy	 indeks	

spółek	odpowiedzialnych	społecznie	zadebiutował	na	Giełdzie	

Papierów	Wartościowych	w	Warszawie	w	listopadzie	2009	roku.	

Celem	 jego	 publikacji	 jest	 promowanie	 spółek	 działających	

zgodnie	z	najlepszymi	standardami	zarządzania	w	zakresie	ładu	

korporacyjnego	i	informacyjnego	oraz	komunikacji	z	inwesto

rami,	 działających	 odpowiedzialnie	w	 obszarze	 społecznym,	

pracowniczym	i	ekologicznym.

PKN	ORLEN	utrzymuje	się	w	Indeksie	od	chwili	jego	powstania.	

Pozytywna	weryfikacja	Spółki	w	III	i	IV	edycji	badania	RESPECT	

Index	w	2011	roku,	oznacza	wypełnienie	zobowiązania	posta

wionego	w	Raporcie	CSR	2010.	 Zobowiązanie	do	dołożenia	

wszelkich	 starań,	 by	 Spółka	 utrzymała	 się	w	RESPECT	 Index	

w	kolejnych	latach	pozostaje	nadal	aktualne.



       UCZELNIE                                                                                       AJENCI
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Mapa interesariuszyDLACZEGO RAPORTUJEMY?

Odpowiedzialne	myślenie	o	przyszłości	 determinuje	nie	 tylko	

cele	 biznesowe,	 ale	 przede	wszystkim	 sposób	 zarządzania.	

Raportowanie	danych	pozafinansowych	staje	 się	 standardem	

w	firmie	odpowiedzialnej	społecznie.	Sam	raport	stanowi	coraz	

bardziej	 doceniany	 element	 komunikacji	 z	 interesariuszami.	

Nabiera	także	znaczenia	w	środowisku	 inwestorów	 i	emiten

tów	 giełdowych.	 Rozszerzenie	 sprawozdawczości	 o	wymiar	

środowiskowy	i	społeczny	pozwala	rzetelnie	i	wszechstronnie	

informować	o	prowadzonej	działalności.

Zakres	 raportowanych	przez	 PKN	ORLEN	wskaźników	 został	

wypracowany	 na	 przestrzeni	 lat	 zarówno	wewnątrz	 Spółki	

(warsztaty	wewnętrzne,	opinie	osób	raportujących),	jak	też	dzięki	

opiniom	 innych	 interesariuszy.	 Rezultatem	 tych	 działań	 było	

zidentyfikowanie	głównych	zagadnień,	którymi	są	zainteresowani	

interesariusze.	 Sam	 raport	 jest	 tworzony	przez	pracowników	

PKN ORLEN.

Niniejszy	Raport	jest	ósmym	publikowanym	przez	PKN	ORLEN,	

czwartym	 sporządzonym	 zgodnie	 z	międzynarodowym	 stan

dardem	GRI	(Global	Reporting	Initiative).	

  Zwycięzca konkursu 

  Raporty Społeczne 2011.

  



17

Raport	 został	 opracowany	 zgodnie	 z	Wytycznymi	GRI	G3.1	

na	 poziomie	 B.	 Poziom	wskazuje	 stopień	 zaawansowania	

w	zakresie	liczby	wskaźników.

Więcej	 informacji	na	temat	poziomów	aplikacji	 i	Wytycznych	

GRI	G3.1	znajduje	się	na	stronie	www.globalreporting.org.

C C+ B B+ A A+

Własna
deklaracja

Weryfikacja
tzw.	„strony
trzeciej”

Szereg	danych	pojawiających	się	w	Raporcie,	szczególnie	finan

sowych	i	z	obszaru	ochrony	środowiska	prezentowanych	jest	

także	w	Raporcie	 Rocznym,	 który	 poddawany	 jest	 audytowi	

zewnętrznemu.

Komunikujemy	nasze	działania	na	rzecz	otoczenia	w	kolejnych	

raportach	społecznych.	Korzystamy	także	z	innych,	różnorodnych	

kanałów	 i	 narzędzi.	 Staramy	 się,	 by	 nasi	 interesariusze	mieli	

możliwość	łatwego	dostępu	do	informacji.

  Lider badania Indeks BI-NGO 2010,	którego	celem	jest	

weryfikacja	informacji	dotyczących	społecznego	zaanga

żowania	firm	dostępnych	na	ich	stronach	internetowych.

Dowiedz się więcej:
www.csrconsulting.pl/docs/zasobnik_
plik_20110210144137_865.pdfRaport	 prezentuje	 odpowiedzialny	 2011	 rok	w	 PKN	ORLEN	

i	 odpo	wiedzialną	 przyszłość	 Spółki.	 Ale	 to	 nie	 wszystko.	

To	kolejny	 rok,	w	którym	pojawia	się	coraz	więcej	 informacji	

o	Grupie	ORLEN.	Tę	tendencję	chcemy	utrzymać.

ZOBOWIĄZANIE

Poszerzanie zakresu informacji o odpowiedzialnych 

działaniach Grupy ORLEN. 

W	 Raporcie	 2011	 po	 raz	 pierwszy	 zostały	 uwzględnione	

dane	 dotyczące	 oddziaływania	 na	 środowisko	 Zakładu	 PTA	

we	Włocławku,	który	został	uruchomiony	w	2011	roku.

Jako	całość	Raport	nie	podlegał	odrębnej	weryfikacji	zewnętrznej.	

W	minionym	 roku	wielokrotnie	 audytowano	 zewnętrznie	

wybrane	 obszary	 społecznej	 odpowiedzialności	 biznesu.	

PKN	ORLEN	 rokrocznie	 uczestniczy	w	 prestiżowych	 konkur

sach	 i	 rankingach,	 jak	 np.	 Ranking	Odpowiedzialnych	 Firm,	

Liderzy	 Filantropii,	 czy	 konkurs	 Raporty	 Społeczne.	 Udział	

w	nich	wiąże	 się	 z	 dobro	wolnym	poddaniem	 się	weryfikacji	

zewnętrznej.	Wyjątkowo	wnikliwie	 została	 przeprowadzona	

w	związku	z	podpisaniem	„Deklaracji	przystąpienia	do	Kodeksu	

odpowiedzialnego	biznesu”.	Warto	wspomnieć	w	tym	miejscu	

o	weryfikacji	prowadzonej	w	ramach	RESPECT	Index.	Jednym	

z	 etapów	wyłonienia	 nowego	 składu	 spółek	 notowanych	

na	warszawskiej	Giełdzie	 jest	 ocena	poziomu	 ich	 dojrzałości	

w	zakresie	społecznej	odpowiedzialności.	Jest	ona	dokonywana	

na	podstawie	ankiet,	które	podlegają	szczegółowej	wery	fikacji.	
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  Nagroda specjalna za najlepszy Raport Roczny	w	wersji	

online	przyznana	przez	Instytut	Rachunkowości	i	Podatków	

w	konkursie	„The	Best	Annual	Report”.

Tym	 razem	poświęcamy	w	 Raporcie	więcej	miejsca	 dobrym	

praktykom.	Dzięki	 swej	 innowacyjności	 skutecznie	wspierają	

aktywność	biznesową	Koncernu.	Od	wielu	lat	są	prezentowane	

w	wydawanym	przez	Forum	Odpowiedzialnego	Biznesu	Raporcie	

„Odpowiedzialny	biznes	w	Polsce.	Dobre	praktyki”.

Aby	poznać	inne	dobre	praktyki	wystarczy	odwiedzić	stronę:

www.orlen.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes/OtoczenieSpoleczne/

DobrePraktykiCSR/Strony/default.aspx.



18



19

OTOCZENIE RYNKOWE
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1.1. 
ODPOWIEDZIALNY 
UCZESTNIK RYNKU

Odpowiedzialne	zarządzanie	wpływem	na	otoczenie	to	istotna	

funkcja	 nowoczesnych	 przedsiębiorstw.	Aktywna	 obecność	

społeczna	 firmy	na	 rynku,	 działania	 adresowane	 do	 różnych	

grup	 interesariuszy	powinny	więc	być	przemyślane,	 zaplano

wane	zgodnie	ze	strategią	biznesową,	a	w	całym	tym	procesie	

nieodzowna	jest	rzetelna	komunikacja.

1.1.1.
Nadzór nad działalnością Spółki

Stały	nadzór	nad	działalnością	Spółki	we	wszystkich	obszarach	

jej	funkcjonowania	pełni	Rada	Nadzorcza	PKN	ORLEN.	Posiada	

ona	 kompetencje	 określone	w	Kodeksie	 Spółek	Handlowych	

i	Statucie	Spółki.	Walne	Zgromadzenie	powołując	członka	Rady	

postępuje	zgodnie	z	zasadą	nr	6	z	działu	 I	„Dobrych	praktyk	

spółek	 notowanych	 na	GPW”	 –	 „Członek	 Rady	Nadzorczej	

powinien	posiadać	należytą	wiedzę	i	doświadczenie	oraz	być	

w	stanie	poświęcić	niezbędną	ilość	czasu	na	wykonywanie	swoich	

obowiązków.	Członek	Rady	Nadzorczej	powinien	podejmować	

odpowiednie	działania,	aby	Rada	Nadzorcza	otrzymywała	infor

macje	o	istotnych	sprawach	dotyczących	Spółki”.

W	 skład	 Rady	 Nadzorczej	 wchodzi	 od	 sześciu	 do	 dzie

więciu	 członków	powoływanych	na	okres	wspólnej	 kadencji.	

Poszczególni	członkowie	oraz	cała	Rada	mogą	zostać	odwołani	

w	każdym	czasie	przed	upływem	kadencji.	Przewodniczącego	

i	 członków	Rady	powołuje	 i	 odwołuje	Walne	 Zgromadzenie.	

Z	 grona	 pozostałych	 członków	wybiera	 ona	Wiceprzewod

niczącego	 i	 Sekretarza	Rady.	 Skarb	 Państwa	 jest	 uprawniony	

do	powoływania	i	odwoływania	jednego	członka	Rady.	Upraw

nienie	to	wygasa	z	chwilą	zbycia	wszystkich	akcji	Spółki	będących	

własnością	Skarbu	Państwa.	

Leszek Kurnicki

Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu 

i Komunikacji Korporacyjnej

STREFA EKSPERTA

Na przestrzeni kilkunastu lat radykalnie zmieniło się postrzeganie 

roli przedsiębiorstw. Firmy muszą być świadome nie tylko własnych 

potrzeb i celów, ale także tego, że funkcjonują w otoczeniu społecz-

nym, a swym teraźniejszym działaniem wpływają na życie przyszłych 

pokoleń. PKN ORLEN na taką zmianę postrzegania biznesu gotowy jest 

już od dawna. Dojrzała i odpowiedzialna firma nie zapomina bowiem, 

że realizując swoją strategię musi respektować potrzeby wszystkich 

grup interesu i przewidzieć długoterminowy wpływ na otoczenie.

Nasze doświadczenia pokazują, że tylko systematyczne i metodyczne 

podejście do działań CSR jest w stanie przynieść przedsiębior-

stwu i otoczeniu wymierne rezultaty. Jest to tym bardziej istotne, 

że Koncern na co dzień styka się z potrzebami i oczekiwaniami 

licznej grupy interesariuszy. Stworzona kilka lat temu i na bieżąco 

aktualizowana mapa partnerów biznesowych i społecznych jest 

długa, a przy tym bardzo zróżnicowana, co wynika ze skali naszego 

działania. Ich wpływ na funkcjonowanie Spółki i związki z nią mają 

różny charakter i siłę. Odpowiedzialny dialog i rzetelna komunikacja 

to dla firmy droga do budowania prawidłowych relacji z otoczeniem.

Tak jak zmienia się otaczający świat, tak zmieniamy się my i nasze 

dobre praktyki, które ewoluują i dostosowują się do nowych 

warunków. Dotyczy to zarówno realizowanych przez PKN ORLEN 

projektów, jak i sposobów komunikowania o nich.

Obszarów odpowiedzialnego biznesu jest bardzo wiele. Istotne 

jest, aby firmy w swoim podejściu do zarządzania uwzględniały 

to, jaki mają na nie wpływ. Staje się to coraz bardziej oczywiste 

dla gremiów zarządzających gospodarką w skali globalnej. Warto 

przypomnieć o wydanej w 2001 roku przez Komisję Europejską 

„Zielonej księdze CSR”. PKN ORLEN od lat podejmuje nowe wyz

wania, często wyprzedzając trendy i zjawiska rynkowe.

Powoli, ale systematycznie rośnie znaczenie 

budowania wartości firmy w sposób 

zrównoważony, co oznacza powiązanie 

CSR ze strategią biznesową.

1. OTOCZENIE RYNKOWE
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Posiedzenia	 Rady	 Nadzorczej	 odbywają	 się	 w	 zależności	

od	potrzeb,	ale	nie	rzadziej	niż	raz	na	2	miesiące.	W	2011	roku	

Rada	 Nadzorcza	 PKN	ORLEN	 odbyła	 11	 protokołowanych	

posiedzeń	 i	 podjęła	 90	 decyzji	w	 formie	 uchwał.	 Ponadto	

członkowie	 Rady	Nadzorczej	 uczestniczyli	w	 13	 protokoło

wanych	posiedzeniach	Komitetu	Audytowego,	1	posiedzeniu	

Komitetu	 ds.	 Strategii	 i	 Rozwoju,	 a	 także	 5	 posiedzeniach	

Komitetu	ds.	Ładu	Korporacyjnego	i	6	posiedzeniach	Komitetu	

ds.	 Nominacji	 i	Wynagrodzeń.	Odbyły	 się	 także	 2	wspólne	

posiedzenia	Komitetu	Audytowego	 i	Komitetu	ds.	Nominacji	

i	Wynagrodzeń.

Do	uprawnień	Rady	Nadzorczej	należy	reprezentowanie	Spółki	

w	umowach	z	członkami	Zarządu,	w	tym	również	w	zakresie	

warunków	zatrudniania	i	wynagradzania.	Członkowie	Zarządu	

objęci	są	systemem	motywacyjnym	dla	Zarządu.	Wysokość	premii	

rocznej	uzależniona	jest	od	wyników	operacyjnych	Spółki	oraz	

poziomu	wykonania	 indywidualnych	 zadań	ustalonych	przez	

Radę	Nadzorczą	dla	poszczególnych	członków	Zarządu.	

Członkowie	 Zarządu	 PKN	ORLEN	 zasiadający	w	 2011	 roku	

w	radach	nadzorczych	spółek	zależnych,	współkontrolowanych	

i	 stowarzyszonych	Grupy	ORLEN	 nie	 pobierali	 z	 tego	 tytułu	

wynagrodzenia,	z	wyłączeniem	Unipetrol	a.s.	W	tym	przypadku	

wynagrodzenia	 z	 tytułu	 pełnienia	 funkcji	 przekazywane	 były	

na	działalność	statutową	Fundacji	ORLEN	–	DAR	SERCA.

W	celu	uniknięcia	konfliktu	interesów	w	Grupie	ORLEN,	Spółka	

stosuje	przepisy	Kodeksu	Spółek	Handlowych,	postanowienia	

Regulaminu	Rady	Nadzorczej,	a	także	„Dobrych	praktyk	spółek	

notowanych	 na	GPW”.	 Zgodnie	 z	 Regulaminem	Rady	Nad

zorczej	w	przypadku	powstania	 konfliktu	 interesów	 członek	

Rady	Nadzorczej	powinien	poinformować	o	 tym	pozostałych	

członków	i	powstrzymać	się	od	zabierania	głosu	w	dyskusji	oraz	

od	udziału	w	głosowaniu	 nad	uchwałą	w	 sprawie,	w	 której	

zaistniał	konflikt	interesów.	

Informacje	 o	 Radzie	 Nadzorczej	 PKN	ORLEN,	 jej	 składzie,	

opis	kwalifikacji	członków,	sprawozdania	z	działalności	 i	 inne	

są	publikowane	na	korporacyjnej	stronie	internetowej.

W	2011	roku	Przewodniczący	Rady	nie	pełnił	 funkcji	członka	

Zarządu.	 Do	 jego	 zadań	 należało	 kierowanie	 pracami	 Rady	

Nadzorczej.

Co	 najmniej	 dwóch	 członków	 Rady	musi	 spełniać	 kryteria	

niezależności	 od	 Spółki	 i	 podmiotów	pozostających	w	 istot

nym	powiązaniu	ze	Spółką.	Niezależni	członkowie	Rady	przed	

ich	powołaniem	do	składu	Rady	przedkładają	Spółce	pisemne	

oświadczenie	o	spełnianiu	przesłanek	wynikających	z	§	8	ust.	5	

Statutu	Spółki.	W	sytuacji,	gdy	 liczba	niezależnych	członków	

Rady	Nadzorczej	będzie	wynosiła	mniej	niż	dwóch,	Zarząd	Spółki	

zobowiązany	 jest	 niezwłocznie	 zwołać	Walne	 Zgromadzenie	

i	 umieścić	w	 jego	 porządku	 obrad	 punkt	 dotyczący	 zmian	

w	składzie	Rady	Nadzorczej.	Do	czasu	dokonania	zmian,	Rada	

Nadzorcza	działa	w	dotychczasowym	składzie.

Na	dzień	31	grudnia	2011	 roku	w	 składzie	Rady	Nadzorczej	

PKN	ORLEN	 zasiadało	 pięciu	 niezależnych	 członków.	 Jeden	

z	 nich	 został	 oddelegowany	 do	 pełnienia	 czynności	 członka	

Zarządu	Spółki	od	9	grudnia	2011	roku.

Zasady	wynagradzania	członków	Rady	Nadzorczej	PKN	ORLEN	

ustala	Walne	Zgromadzenie.	W	2011	roku	obowiązywała	w	tym	

zakresie	 uchwała	 Nadzwyczajnego	Walnego	 Zgromadzenia	

Akcjonariuszy	z	dnia	10	stycznia	2001	roku	w	sprawie	zmiany	

zasad	wynagradzania	członków	Rady	Nadzorczej.	Miesięczne	

wynagrodzenie	członków	Rady	Nadzorczej	jest	ustaloną	wielo

krotnością	przeciętnego	miesięcznego	wynagrodzenia	w	sektorze	

przedsiębiorstw,	bez	wypłat	nagród	z	zysku	w	IV	kwartale	roku	

poprzedniego,	ogłoszonego	przez	Prezesa	Głównego	Urzędu	

Statystycznego.	

W	2011	roku	w	składzie	Rady	Nadzorczej	PKN	ORLEN	zasiadało	

ośmiu	mężczyzn	i	 jedna	kobieta,	zaś	struktura	wieku	prezen

towała	się	następująco:

	 •	 4	osoby	w	przedziale	3050	lat,

	 •	 5	osób	powyżej	50	lat.

W	celu	wykonywania	swoich	obowiązków	Rada	Nadzorcza	ma	

prawo	badać	wszystkie	dokumenty	 Spółki,	 żądać	od	Zarządu	

i	pracowników	sprawozdań	i	wyjaśnień,	dokonywać	rewizji	stanu	

majątku	Spółki,	zwrócić	się	z	wnioskiem	do	Zarządu	o	opracowanie	

na	jej	potrzeby	ekspertyz	i	opinii	czy	też	zatrudnienie	doradcy.	

W	 ramach	Rady	Nadzorczej	 PKN	ORLEN	działają	 cztery	 stałe	

komitety:	 Audytowy,	 ds.	 Strategii	 i	 Rozwoju,	 ds.	 Nominacji	

i	Wynagrodzeń	oraz	Komitet	ds.	Ładu	Korporacyjnego.

Dowiedz się więcej:
www.orlen.pl/PL/OFirmie/
RadaNadzorcza/Strony/default.aspx
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1.1.2. 
PKN ORLEN na rynku kapitałowym

Akcje	 PKN	ORLEN	 notowane	 są	 od	 1999	 roku	 na	Giełdzie	

Papierów	Wartościowych	w	Warszawie.	 Informacje	o	akcjach	

Spółki,	m.in.	 o	wyemitowanych	 seriach	 akcji	 czy	 indeksach,	

do	których	należą	akcje,	dostępne	są	na	korporacyjnej	stronie	

internetowej	w	zakładce	poświęconej	akcjonariuszom	i	inwe

storom	giełdowym	(www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Gielda/

StrukturaAkcjonariatu/Strony/default.aspx).

W	serwisie	 relacji	 inwestorskich	znaleźć	można	 także	wykres	

notowań	akcji	Spółki	wraz	z	kalkulatorem	zwrotu	z	inwestycji	

w	te	akcje,	jak	i	narzędzie	umożliwiające	porównywanie	noto

wań	 akcji	 PKN	ORLEN	 z	 głównymi	 indeksami	 giełdowymi,	

w	skład	których	wchodzą	akcje	Spółki	(www.orlen.pl/PL/Relacje	

	Inwestorskie/Gielda/Strony/default.aspx).

Na	 podstawie	 akcji	 PKN	ORLEN	 emitowane	 są	 także	 kwity	

depozytowe.	Globalne	 Kwity	Depozytowe	 (GDR)	 notowane	

są	 na	 Londyńskiej	Giełdzie	 Papierów	Wartościowych.	Obrót	

tymi	 papierami	wartościowymi	 odbywa	 się	 również	w	USA	

na	pozagiełdowym	rynku	OTC	(overthecounter	market).

Szczegółowe	informacje,	zarówno	teoretyczne,	jak	i	odnoszące	

się	 bezpośrednio	 do	 programu	 kwitów	 depozytowych	 PKN	

ORLEN,	zostały	zawarte	na	www.orlen.pl.

Dowiedz się więcej:
www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie
/Gielda/Strony/KwityDepozytowe.aspx

Akcjonariat	PKN	ORLEN

W	 całym	2011	 roku	 nie	 nastąpiły	 żadne	 zmiany	w	 składzie	

akcjonariuszy	 posiadających	 ponad	 5%	udziału	w	 kapitale	

zakładowym	Spółki.

Ład	korporacyjny

W	 2011	 roku	 PKN	ORLEN	 stosował	wszystkie	 zasady	 ładu	

korporacyjnego	zawarte	w	kodeksie	„Dobrych	Praktyk	Spółek	

Notowanych	na	GPW”	obowiązującym	na	Giełdzie	Papierów	

Wartościowych	w	Warszawie.

*Według informacji otrzymanych przez Spółkę 9 lutego 2010 roku.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN

na dzień 31 grudnia 2011 r.
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Spółka	realizuje	nie	tylko	zasady	obligatoryjne,	ale	także	zale

cenia	zawarte	w	kodeksie	„Dobrych	Praktyk	Spółek	Notowanych	

na	GPW”.	W	związku	z	tym	podejmuje	szereg	działań	uspraw

niających	 komunikację	 z	 jej	 otoczeniem,	 starając	 się	 działać	

zgodnie	 z	 najnowszymi	 standardami	 rynkowymi.	 Specjalnie	

dla	 akcjonariuszy	 Spółki	 oraz	 inwestorów	 i	 analityków	gieł

dowych	 na	 korporacyjnej	 stronie	 internetowej	 działa	 serwis	

Relacji	Inwestorskich.

Dowiedz się więcej:
www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie
/Strony/default.aspx

Zawartość	serwisu	internetowego	przygotowywana	jest	w	sposób	

przejrzysty,	rzetelny	i	kompletny,	tak	aby	umożliwić	inwestorom	

i	 analitykom	podejmowanie	 decyzji	 na	 podstawie	 prezento

wanych	przez	 Spółkę	 informacji.	 Sekcja	Relacji	 Inwestorskich	

jest	prowadzona	jednocześnie	w	języku	polskim	i	angielskim.	

W	ramach	ciągłego	doskonalenia	komunikacji	z	przedstawicie

lami	rynku	kapitałowego,	w	trakcie	2011	roku	Spółka	wdrożyła	

w	niej	kilka	nowych	rozwiązań.

Można	znaleźć	tam	między	innymi:

	 •	 interaktywne	wykresy	i	tabele	służące	do	szybkich	porównań	

wskaźników	finansowych	 Spółki	w	 różnych	przedziałach	

czasowych;

	 •	 interaktywne	wykresy	i	tabele	notowań	akcji	PKN	ORLEN	

z	kalkulatorem	zwrotu	z	inwestycji	w	akcje	Spółki.	W	2011	

roku	wykresy	te	wzbogacone	zostały	o	narzędzie	umożliwia

jące	porównywanie	notowań	akcji	PKN	ORLEN	z	głównymi	

indeksami	 giełdowymi,	w	 skład	 których	wchodzą	 akcje	

Spółki.	 Do	wykresu	 notowań	 akcji	 PKN	ORLEN	można	

dołączyć	wykres	 notowań	 jednego	 z	 indeksów:	WIG,	

WIG	20	lub	WIG	PALIWA;

	 •	 zebrane	w	jednym	miejscu	sprawozdania	finansowe	wraz	

z	 omawiającymi	 je	 prezentacjami	 przygotowywanymi	

dla	 przedstawicieli	 rynku	 kapitałowego,	 zapisami	 tele

konferencji	z	analitykami	i	inwestorami	giełdowymi	z	okazji	

publikacji	wyników	finansowych	oraz	arkusz	kalkulacyjny	

z	 danymi	 z	 prezentacji	wynikowych,	 ułatwiający	 analizę	

danych;

	 •	 specjalny	formularz	służący	do	skontaktowania	się	ze	Spółką	

w	 sprawach	Walnych	 Zgromadzeń	PKN	ORLEN,	 zgodnie	

z	najnowszymi	przepisami	kodeksu	spółek	handlowych;

	 •	 możliwość	 zapisania	 się	 na	 różnego	 rodzaju	 newslettery	

PKN	ORLEN,	w	tym	najnowsze	wiadomości	z	obszaru	relacji	

inwestorskich;

	 •	 funkcję	zapisywania	się	na	przypomnienia	o	wydarzeniach	

umieszczonych	w	Kalendarzu	wydarzeń	–	nowość	wpro

wadzona	na	przełomie	2011	i	2012	roku.	Narzędzie	daje	

możliwość	automatycznego	wpisania	wybranych	terminów	

do	 kalendarzy	 swoich	 programów	pocztowych,	 a	 także	

zapisania	 na	wysyłane	 poprzez	 email	 lub	 SMS	przypo

mnienia	o	wydarzeniach.	Można	decydować	o	tym,	przed	

którymi	wydarzeniami	 otrzymać	 przypomnienie	 –	może	

to	być	jedno	lub	kilka	z	nich,	jak	również	wszystkie	wpisane	

do	kalendarza	relacji	 inwestorskich	PKN	ORLEN	zarówno	

w	bieżącym	roku,	jak	i	w	latach	następnych.

Na	stronie	internetowej	w	sekcji	Relacji	Inwestorskich	umiesz

czona	 jest	 także	 zakładka	 dotycząca	 dobrych	 praktyk	GPW.	

Z	tego	miejsca	można	pobrać	roczne	raporty	Spółki	z	wypeł

niania	dobrych	praktyk,	a	także	kodeks	„Dobre	Praktyki	Spółek	

Notowanych	na	GPW”.	Znajduje	się	tam	także	krótka	informacja	

o	 stosowanych	 przez	 Spółkę	 dobrych	 praktykach,	 zasadach	

wyboru	 podmiotu	 uprawnionego	 do	 badania	 sprawozdań	

finansowych,	a	także	 informacja	o	udziale	kobiet	 i	mężczyzn	

w	 Zarządzie	 Spółki	 oraz	w	 jej	 Radzie	Nadzorczej	w	 okresie	

ostatnich	dwóch	lat.

Zakładka	Walne	 Zgromadzenie	 znajdująca	 się	 w	 serwisie	

Relacji	 Inwestorskich	zawiera	komplet	dokumentów	korpora

cyjnych	oraz	przewodnik	dla	akcjonariuszy	„Jak	wziąć	udział	

w	Walnym	 Zgromadzeniu	 PKN	ORLEN	 SA”,	 aktualizowany	

zgodnie	z	pojawiającymi	się	zmianami	w	prawie	powszechnie	

obowiązującym.	Udostępniane	są	tam	także	informacje	doty

czące	 terminów	walnych	 zgromadzeń,	 projekty	 uchwał	 oraz	

cały	 komplet	 dokumentów	prezentowanych	 akcjonariuszom	

na	walnych	zgromadzeniach.	Spółka	zapewnia	także	komuni

kację	ze	swoimi	akcjonariuszami	poprzez	specjalny	internetowy	

formularz	konta	k	towy	w	sprawie	walnych	zgromadzeń.

Ponadto	na	przełomie	2011	i	2012	roku	PKN	ORLEN	urucho

mił	 stronę	 korporacyjną	w	wersji	mobilnej,	 przystosowaną	

do	przeglądania	serwisu	internetowego	na	telefonach	komór

kowych	i	innych	urządzeniach	mobilnych.	Po	wejściu	na	stronę	

korpo	racyjną	www.orlen.pl	za	pomocą	telefonu	czy	smartfona,	

następuje	automatyczne	przekierowanie	do	serwisu	m.orlen.pl	

przygotowanego	 specjalnie	 dla	 tych	 urządzeń.	Użytkownicy	

sprzętu	mobilnego	mogą	w	 łatwy	 i	 szybki	 sposób	 uzyskać	

dostęp	 do	 kluczowych	 informacji	 dotyczących	 PKN	ORLEN	

znanych	z	klasycznej	wersji	www.orlen.pl,	m.in.	do	raportów	

giełdowych,	notowań	akcji,	wyników	finansowych	czy	informacji	

prasowych.	Wersja	mobilna	m.orlen.pl	umożliwia	także	szybkie	

nawiązanie	 połączenia	 telefonicznego	 ze	 Spółką	 za	 pomocą	

funkcji	„click	to	call”.
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  1. miejsce WarsawScan 2011 

	 	 –	 najlepiej	 prowadzona	 polityka	 informacyjna	 i	 ład	

korporacyjny.

  1. miejsce WarsawScan 2011 

	 	 –	 najlepsza	 strona	 internetowa	 poświęcona	 relacjom	

inwestorskim.

  1. miejsce w kategorii „Relacje z inwestorami” 

	 	 w	rankingu	Pulsu	Biznesu	„Giełdowa	Spółka	Roku	2011”.	

Relacje	z	rynkiem	kapitałowym

PKN	ORLEN	 regularnie	 i	 aktywnie	uczestniczy	w	spotkaniach	

z	przedstawicielami	rynku	kapitałowego.	Reprezentanci	Koncernu	

biorą	 udział	w	 konferencjach,	 spotkaniach	 indywidualnych,	

jak	 i	 grupowych	w	 Polsce	 oraz	w	 najważniejszych	 centrach	

finansowych	na	świecie.	Dla	akcjonariuszy,	inwestorów,	anali

tyków	 giełdowych	 oraz	 innych	 uczestników	 Spółka	 organi

zuje	 tele	 i	wideokonferencje	 przy	 okazji	ważnych	wydarzeń	

korporacyjnych.	Zainteresowanym	akcjonariuszom	i	analitykom	

oferowane	są	tzw.	site	visits,	czyli	spotkania	z	kadrą	zarządzającą	

oraz	wizyty	w	zakładach	produkcyjnych.

  „Best investor relations by a Polish Company 2011” 

	 	 –	IR	Magazine.	

Podczas spotkań z przedstawicielami rynku kapitałowego repre-

zentanci PKN ORLEN przekazują wiadomości na temat Spółki. 

Jest to także okazja do pozyskania informacji zwrotnej ze strony 

akcjonariuszy, inwestorów oraz analityków giełdowych. Dzięki 

znajomości potrzeb informacyjnych swoich interesariuszy Spółka 

może się rozwijać i udoskonalać relacje z rynkiem kapitałowym.

Dbałość o komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego 

została ponownie doceniona w minionym roku. Potwierdzają 

to prestiżowe nagrody, które otrzymała Spółka w obszarze 

relacji inwestorskich.

  

	 	 –

  

	 	 w

  

	 	 –

  

	 	 –

Fot. Piotr Nowak/FotoRzepa/ORLEN

Dariusz Grębosz 

Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
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  Tytuł „Marki Godnej Zaufania” 

	 	 w	 kategorii	 „Stacja	 Benzynowa”	w	największym	 euro

pejskim	sondażu	konsumenckim,	przeprowadzonym	przez	

miesięcznik	„Reader’s	Digest”.	

  Tytuł „Produktu Flotowego Roku” 

	 	 dla	kart	FLOTA	w	ogólnopolskim	plebiscycie	Fleet	Awards	

2011	 organizowanym	przez	Magazyn	 Flota	 oraz	 Fleet	

Management	Institute	CentralEastern	Europe.	

Dowiedz się więcej:
Raport odpowiedzialnego 
biznesu 2010, str. 27

1.1.3. 
Troska o klienta

PKN	ORLEN	 dostarcza	 produkty	 i	 usługi	 najwyższej	 jakości.	

Dlatego	 tak	 bardzo	 cieszy	 fakt,	 że	 ich	wysoki	 standard	 jest	

doceniany	i	nagradzany.	Zadowolenie	klienta	to	cel,	do	którego	

dążymy.

Koncern	przykłada	ogromną	wagę	do	 jakości	obsługi	 i	 relacji	

z	 klientami	 sieci	 detalicznej.	 Pracownicy	 stacji	 paliw	mają	

do	dyspozycji	specjalnie	przygotowane	materiały	szkoleniowe,	

biorą	 udział	w	 szkoleniach	wewnętrznych	 z	 cyklu	Akademia	

Orłów.	W	materiałach	oraz	podczas	szkoleń	podkreślane	 jest	

przestrzeganie	zasad	uczciwości	i	rzetelności	we	wzajemnych	

relacjach,	a	także	ogólnie	przyjętych	zasad	kultury	osobistej.

By	sprostać	wysokim	wymaganiom	klientów	jakość	serwisu	jest	

poddawana	regularnej	ocenie	w	ramach	ocen	wewnętrznych.	

Natomiast	od	2001	roku	prowadzony	 jest	pomiar	Tajemniczy	

Klient.	 Jego	wyniki	 służą	 ciągłemu	doskonaleniu	 standardów	

świadczonych	usług.

  „Złoty Laur Klienta 2011” 

	 	 w	kategorii	„Stacje	paliw	–	oferta	dla	klienta	biznesowego”	

dla	programu	flotowego	PKN	ORLEN.

  

	 	 w

  

	 	 dla

  

	 	 w

Relacje	z	klientami	i	ich	potrzeby	są	również	regularnie	mierzone	

przy	 pomocy	 ilościowych	 i	 jakościowych	 badań	 rynkowych.	

Bardzo	ważnym	 kanałem	 informacji	 są	 skargi	 i	 reklamacje	

składane	 przez	 klientów.	 Na	 ich	 podstawie	 podejmowane	

są	konkretne	działania	korygujące,	wyciągane	są	także	wnioski	

dotyczące	 poprawy	 funkcjonowania	 sieci.	 Stanowią	 cenne	

wskazówki	na	drodze	polepszania	oferty.
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Skargi	 i	 reklamacje	 klientów	mogą	 dotyczyć	 niezgodności	

jakościowych	 lub	 ilościowych	 zakupionych	 paliw,	wyrobów	

pozapaliwowych	(w	tym	spożywczych),	a	także	nieprawidłowości	

w	świadczeniu	usług,	jakości	obsługi	klienta,	stanu	technicznego	

stacji	paliw	oraz	czystości	na	stacji.

Ogólna	liczba	uznanych	skarg	i	reklamacji	w	2011	roku	pozostaje	

na	niskim	poziomie	w	stosunku	do	łącznej	liczby	transakcji	(1	082	

uznane	 skargi	 i	 reklamacje	wobec	 304	 437	 659	 transakcji),	

co	świadczy	o	skuteczności	zarządzania	standardami	stacji	paliw	

oraz	 efektywności	 prowadzonych	 działań.	 Każde	 zgłoszenie	

jest	indywidualnie	rozpatrywane,	a	tym	samym	indywidualnie	

prowadzone	są	działania	korekcyjne	i	korygujące.

Pod	koniec	2011	roku	rozpoczęły	się	prace	nad	Zbiorem	Danych	

Osobowych	Klientów	 PKN	ORLEN	w	 zakresie	 obsługi	 skarg	

i	reklamacji	zgłaszanych	przez	klientów	stacji	paliw.

W	minionym	roku	nie	odnotowano	uznanych	zgłoszeń	dotyczą

cych	naruszeń	bezpieczeństwa	informacji	i	danych	klientów	PKN	

ORLEN	(zgodnie	z	art.	23	ust.1	pkt	1	Ustawy	z	dnia	29	sierpnia	

1997	r.	o	ochronie	danych	osobowych.	Dz.U.	z	2002	r.	Nr	101,	

poz.	926.,	art.	8	ust.	1	Ustawy	z	dnia	27	lipca	2002	r.	o	szcze

gólnych	warunkach	sprzedaży	konsumenckiej.	Dz.U.	z	2002	r.	

Nr	141,	poz.	1176,	z	2004	r.	Nr	96,	poz.	959).	

1.1.4. 
Współpraca z dostawcami

PKN	 ORLEN	 konsekwentnie	 doskonali	 zasady	 współpracy	

z	dostawcami.	To	niezwykle	ważny	obszar,	bo	grono	partnerów	

jest	bardzo	szerokie	–	pochodzą	z	całego	świata.	Co	pewien	

czas	dostawcy	podlegają	weryfikacji.	Koncern	docenia	odpowie

dzialnych	i	rzetelnych	kontrahentów.	Z	kluczowymi	wypracowano	

standardy	współpracy	długoterminowej.

Nową	jakością	jest	zintensyfikowanie	bezpośrednich	kontaktów	

z	partnerami.	Standard	wypracowany	w	tym	zakresie	jest	dobrą	

praktyką	stosowaną	w	Koncernie.

Dowiedz się więcej:
www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny
Biznes/OtoczenieSpoleczne/DobrePraktyki
CSR/Strony/default.aspx

Dowiedz się więcej:
Raport	 odpowiedzialnego	 biznesu	 2010,	
str.	25

Dialog z kluczowymi dostawcami

W	2011	roku	po	raz	pierwszy	zorganizowana	została	konfe

rencja	z	kluczowymi	dostawcami	usług	dla	obszarów	Inwestycji 

oraz	 Utrzymania	 Ruchu.	 Uczestnicy	 konferencji	 otrzymali	

kompleksowe	 informacje	 na	 temat	 przebiegu	procesu	 zaku

powego,	 zasad	współpracy	 na	 każdym	 etapie	 procesu	 oraz	

na	 temat	wszystkich	obszarów	uczestniczących	w	procesach	

zakupowych.	Dostawcom	przedstawiono	model	 zarządzania	

zakupami	w	Grupie	ORLEN,	zapoznano	z	rolą	Biura	Zakupów	

Centralnych,	przedstawiono	wymogi	związane	z	BHP	i	ochroną	

środowiska.	Każdy	z	uczestników	otrzymał	pakiet	materiałów	

informacyjnych.	Jako	element	ewaluacji	na	koniec	konferencji	

uczestnicy	wypełnili	ankiety,	które	dla	Biura	Zakupów	stanowią	

cenne	 źródło	 inspiracji	w	obszarze	 doskonalenia	współpracy.	

Dyskusja	 oraz	wymiana	 doświadczeń	 i	 poglądów	 stworzyły	

możliwość	zbudowania	lepszych	relacji	bezpośrednich,	a	analiza	

informacji	pochodzących	z	ankiet	pomogą	doskonalić	procedury	

stosowane	przez	Biuro	Zakupów.

W	konferencji	uczestniczyło	200	osób.	Zos	tała	przygotowana	

przez	pracowników	reprezentujących	różne	obszary	PKN	ORLEN.	

Dzięki	ich	zaangażowaniu,	wiedzy	i	doś	wiadczeniu,	wydarzenie	

zostało	bardzo	dobrze	przyjęte	przez	uczestników.

PKN	ORLEN	 chętnie	 korzysta	 z	 usług	 lokalnych	 dostawców,	

których	 siedziba	 główna	 znajduje	 się	w	 powiecie	 płockim.	

Dla	Spółki	to	kolejny	element	dobrej	współpracy	ze	społecznością	

lokalną.	Zasady	 społecznej	odpowiedzialności	biznesu	w	 tym	

przypadku	łączą	się	wprost	z	działalnością	biznesową	Koncernu.	

Spółka	nie	prowadzi	statystyk	określających	udział	wydatków	

na	usługi	lokalnych	dostawców.	
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1.2. 
WSPÓLNE CELE I WARTOŚCI

1.2.1. 
PKN ORLEN dla przyszłych pokoleń

PKN	ORLEN	 rozumie	wagę	 interakcji	 pomiędzy	 biznesem,	

a	 potrzebami	 otoczenia.	W	 ciągu	 ostatnich	 10	 lat	 Spółka	

ugruntowała	swoją	silną	pozycję	na	rynku,	stając	się	najwięk

szym	polskim	przedsiębiorstwem.	 PKN	ORLEN	 chętnie	 dzieli	

się	wiedzą,	doświadczeniem,	prezentuje	drogę	do	osiągnięcia	

sukcesu	rynkowego,	zgodnego	z	zasadami	zrównoważonego	

rozwoju.	Koncern	angażuje	się	w	różnorodne	działania,	które	

służą	wypracowywaniu	najlepszych	rozwiązań	mających	wpływ	

na	przyszłe	pokolenia.

W	2011	roku	PKN	ORLEN	kontynuował	projekt	„Future	Fuelled	

by	Knowledge”	(„Przyszłość	zasilana	wiedzą”),	którego	celem	

jest	poprawa	jakości	debaty	publicznej	w	Polsce	poprzez	stwo

rzenie	skutecznej	platformy	eksperckiej	wymiany	opinii,	doświad

czeń	i	wiedzy	na	strategicznie	ważne	tematy.	W	drugim	już	roku	

realizacji	tego	projektu,	w	ramach	FFbK	zorganizowane	zostały	

konferencje	oraz	panele	dyskusyjne,	a	także	zostały	opubliko

wane	trzy	Zeszyty	FFbK:	„Państwo	i	rynek	–	W	poszukiwaniu	

nowej	 równowagi”,	 „Era	 Gazu	 –	 Jak	 wykorzystać	 nowy	

potencjał?”,	„Biznes	a	kultura	innowa	cyjności”.	Autorski	cykl	

debat	 i	 publikacji	 PKN	ORLEN	 jest	 okazją	 do	przekrojowego	

spojrzenia	na	proces	transformacji	gospodarczej	świata	oraz	szu

kania	rozwiązań	strategicznych,	zakrojonych	na	dziesięciolecia.	

W	2011	 roku	przedstawiciele	Koncernu	wzięli	 czynny	udział	

w	Europejskim	Forum	Nowych	Idei	w	Sopocie,	inicjatywie	zorga

nizowanej	przez	PKPP	Lewiatan.	Pod	hasłem	„Lider	czy	statysta?	

Europa	w	wielobiegunowym	 świecie.	 Perspektywa	 biznesu”	

grono	wybitnych	 naukowców	 oraz	 ekspertów	 z	 dziedziny	

ekonomii	 i	 polityki	dyskutowało	o	miejscu	Europy	w	nowym	

światowym	 ładzie	 gospodarczym.	W	 szukaniu	 odpowiedzi	

na	ważne	 pytania	 głos	 zabrał	 również	 PKN	ORLEN.	 Prezes	

Koncernu,	Jacek	Krawiec	poprowadził	debatę	„Czy	świat	jest	

skazany	na	wzrost?”,	która	dotyczyła	m.in.	wpływu	globalnych	

procesów	ekonomicznych	na	sytuację	i	stabilność	gospodarek	

krajów	 Unii	 Europejskiej,	 możliwości	 stworzenia	wspólnej	

polityki	sprzyjającej	rozwojowi	i	wzrostowi	europejskich	gospo

darek	w	ramach	Unii	Europejskiej	oraz	warunków	niezbędnych	

dla	rozwoju	przedsiębiorstw.

PKN	 ORLEN	 był	 także	 partnerem	 VI	 Kongresu	 Obywatel

skiego	 organizowanego	 przez	 Instytut	 Badań	 nad	Gospo

darką	Rynkową.	W	zamierzeniu,	te	odbywające	się	cyklicznie	

wydarzenia,	 stanowią	 płaszczyznę	 spotkań,	 dialogu,	 refleksji	

i	 samodoskonalenia	 Polaków.	VI	 edycja	Kongresu	 odbywała	

się	 pod	 hasłem	 „Jaki	 rozwój,	 jaka	 edukacja	w	 XXI	wieku?	

Wielkie	 przewartościowanie”.	W	 swoim	wystąpieniu	 „Jakie	

kompetencje	w	XXI	wieku	 z	 perspektywy	 biznesu?”	 Prezes	

Koncernu	podkreślał,	że	sytuacja	ekonomiczna	Europy	wymaga	

poważnej,	merytorycznej	debaty	nad	przyszłością	społeczeństwa	

i	światowej	gospodarki.	Zwrócił	także	uwagę	na	nieodzowną	

rolę	dialogu	z	udziałem	polityków,	niezależnych	ekspertów	oraz	

przedstawicieli	środowisk	biznesowych.

Warto	również	wspomnieć	o	Europejskim	Kongresie	Finansowym,	

którego	PKN	ORLEN	był	współorganizatorem.	Spotkanie	środo

wisk	biznesu,	nauki	i	polityki	zaowocowało	dyskusją	na	temat	

nowych	wyzwań	dla	współczesnego	świata	oraz	wypracowaniem	

rekomendacji	na	przyszłość.	Tematami	omawianymi	w	trakcie	

debat	były	m.in.	zarządzanie	wartością	przedsiębiorstw	o	zna

czeniu	strategicznym	dla	bezpieczeństwa	ekonomicznego	oraz	

finansowanie	rozwoju	energetyki.	

Jak	ważny	jest	dla	Koncernu	rozwój	polskiej	przedsiębiorczości	

może	świadczyć	także	zaangażowanie	w	konkurs	„Przedsiębiorca	

Roku”,	organizowany	przez	Ernst	&	Young.	Celem	inicjatywy	

było	wyłonienie	najlepiej	rozwijających	się	firm	w	kategoriach:	

Produkcja,	 Usługi	 i	 Nowy	 Biznes.	 Zwycięzcy	 polskiej	 edycji	

reprezentowali	 nasz	 kraj	w	międzynarodowym	finale	World	

Entrepreneur	Of	The	Year	w	Warszawie,	promując	–	powszechnie	

znaną	na	świecie	–	polską	zaradność,	pomysłowość,	innowa

cyjność	i	myśl	technologiczną.

Koncern	 od	 lat	wspiera	 nie	 tylko	 polskie,	 ale	 i	 europejskie	

inicjatywy	dotyczące	rozwoju	gospodarczego	i	społecznego	oraz	

roli	przedsiębiorstw	w	tych	obszarach.	Jedną	z	nich	było	zaan

gażowanie	w	wydarzenia	organizowane	w	ramach	zeszłorocznej	

Polskiej	 Prezydencji	w	 Radzie	Unii	 Europejskiej.	 PKN	ORLEN	

patronował	konferencji	„Zintegrowane	podejście	do	 rozwoju	

–	klucz	do	inteligentnej,	zrównoważonej	i	sprzyjającej	włączeniu	

Europy”.	Jej	głównym	celem	było	wzmocnienie	strategicznego	

myślenia	i	zintegrowanego	podejścia	w	podejmowaniu	decyzji	

kluczowych	dla	Europy.	Udział	w	spotkaniu	wzięli	przedstawiciele	

najważniejszych	unijnych	instytucji,	którzy	zaprezentowali	swoje	

idee	oraz	długofalowe	wizje	dotyczące	przyszłości	kontynentu.	
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Dowiedz się więcej:
www.globalcompact.org.pl
www.unglobalcompact.org

PKN	ORLEN	uczestniczy	 również	w	 inicjatywach	 i	programach	

o	 charakterze	 globalnym.	Wśród	 nich	 szczególną	 rolę	 pełni	

Global	 Compact	 (GC),	 największa	 na	 świecie	 dobrowolna	

inicjatywa	na	 rzecz	 społecznej	 odpowiedzialności.	Do	 jej	 stale	

poszerzającego	się	grona	należy	prawie	9	tys.	firm	oraz	innych	

interesariuszy	z	ponad	130	państw.	Jej	uczestnicy	zobowiązują	

się	 do	przyjęcia	 i	 stosowania	w	 swoich	działaniach	dziesięciu	

fundamentalnych	zasad.

STREFA EKSPERTA

Edukacja na rzecz CSR oznacza interdyscyplinarne kształ-

cenie i rozwijanie tzw. miękkich kompetencji. Dzięki niej 

pojedyncza osoba zyskuje świadomość, że swoim działaniem 

może coś zmienić, co przekłada się na wzrost jej szeroko 

rozumianego zaangażowania społecznego. Rosnąca wśród 

młodych ludzi wiedza o CSR, przekładająca się na poziom 

ich świadomości oraz wzmacnianie postaw w tym zakresie, 

może oddziaływać na biznes w dwójnasób. 

Ci młodzi ludzie, jako przyszli pracownicy, menadżerowie, 

właściciele firm, będą dążyli do realizowania zasad CSR 

w swojej działalności gospodarczej, poprzez kompleksowe 

wprowadzanie ich do wszystkich obszarów zarządzania 

firmą.

Równocześnie ci młodzi ludzie będą stanowić grupę świa-

domych konsumentów, mających przekonanie, że ich 

decyzje zakupowe mają wpływ na otoczenie, a zatem 

żyjący zgodnie z ideą „less is more”, wybierający lokalne 

produkty wytwarzane z poszanowaniem praw człowieka 

i środowiska w całym cyklu życia produktu. Będą oni także 

potrafili w razie potrzeby inicjować skuteczne bojkoty 

konsumenckie firm postępujących nieodpowiedzialnie.

dr Ewa Jastrzębska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

PKN	ORLEN	 już	w	 2003	 roku	 zadeklarował	 swoje	 poparcie	

dla	tej	szczytnej	idei.	Zasady	Global	Compact	wskazują	drogę	

do	osiągania	 zrównoważonego	 rozwoju	 zarówno	biznesowi,	

jak	i	innym	podmiotom.

Koncern	co	roku	publikuje	rezultaty	podjętych	działań	w	zakresie	

objętym	dziesięcioma	zasadami	GC.	W	2011	roku	PKN	ORLEN	

po	raz	pierwszy	opublikował	materiał	opisujący	swoje	zaanga

żowanie	we	wspieraniu	 zasad	Global	Compact	 na	 poziomie	

zaawansowanym	(Global	Compact	Advanced	Level).
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Dowiedz się więcej:
www.un.org/millenniumgoals

Angażując	się	w	inicjatywy,	których	celem	jest	dobra	przyszłość	

w	zrównoważonym	świecie	PKN	ORLEN	włącza	się	w	realizację	

Milenijnych	Celów	Rozwoju.	Przyjęta	w	2000	roku	na	szczycie	

Organizacji	Narodów	Zjednoczonych	Deklaracja	zobowiązuje	całą	

międzynarodową	społeczność	do	pracy	na	rzecz	wyeliminowania	

skrajnego	ubóstwa	i	głodu,	zapewnienia	równego	statusu	kobiet	

i	mężczyzn,	poprawy	stanu	zdrowia	matek	 i	dzieci,	poprawy	

stanu	edukacji,	walki	z	AIDS,	ochrony	środowiska	naturalnego,	

a	także	zbudowania	globalnego	partnerstwa	między	narodami	

na	rzecz	rozwoju.

Być	może	nie	zawsze	łatwo	dostrzec	wpływ	jaki	nasze	działania	

wywierają	 na	 losy	 ludzi	w	odległych	 krajach.	 Zasady	Global	

Compact	 czy	właśnie	Milenijne	 Cele	 Rozwoju	 nam	 o	 tym	

przypominają.

Od	2008	roku	w	Stop	Cafe	oraz	Stop	Cafe	BISTRO	oferujemy	

klientom	kawę	sygnowaną	znakiem	Fairtrade.	Oznacza	to,	że	nasi	

dostawcy	gwarantują,	że	ludzie,	którzy	pracowali	na	odległych	

plantacjach	w	Afryce	czy	Ameryce	Południowej,	byli	uczciwie	

traktowani	i	wynagradzani.

Chronimy	naturę	aktywnie	działając	na	rzecz	ratowania	sokoła	

wędrownego.	Z	kolei	jako	uczestnik	znanego	na	całym	świecie	

programu	Responsible	Care	 dobrowolnie	 bierzemy	na	 siebie	

i	realizujemy	zadania,	które	mają	pozytywny	wpływ	na	bezpie

czeństwo,	zdrowie	i	środowisko	w	skali	globalnej.

Działając	odpowiedzialnie,	z	poszanowaniem	praw	innych	oraz	

w	zgodzie	z	naturą	wnosimy	swój	udział	w	budo	wanie	lepszego	

świata	 dla	 przyszłych	 pokoleń.	 PKN	ORLEN	 jest	 akty	wnym	

uczestnikiem	 Forum	 Ekonomicznego	w	Krynicy.	 To	miejsce,	

w	 którym	 politycy,	 ekonomiści,	 naukowcy	 i	 ludzie	 biznesu	

rozmawiają	 o	 przyszłości	 Europy	 i	 Unii	 Europejskiej.	 Tema

tem	 debat	 są	m.in.	 finanse,	 bezpieczeństwo	 energetyczne,	

wspólna	polityka	gospodarcza,	 dalsza	współpraca	w	 ramach	

struktur	europejskich	oraz	możliwości	jej	rozwoju	w	przyszłości.	

Uczestnicy	Forum	poszukują	rozwiązań	dotyczących	osiągnięcia	

pozycji	 lidera	w	 światowej	 gospodarce	 przy	 jednoczesnym	

wspieraniu	słabszych	regionów	Unii.	PKN	ORLEN	włącza	się	w	te	

dyskusje,	sam	także	je	inicjuje.	Podczas	ubiegłorocznego	Forum	

wybitni	eksperci	oraz	 liderzy	 rynku	gospodarczego	dzielili	 się	

wiedzą	i	doświadczeniami	na	zorganizowanym	przez	Koncern	

panelu	 „Innowacyjność.	 Źródło	 czy	 konsekwencja	 rozwoju	

polskiej	i	europejskiej	gospodarki”.

Istotne	znaczenie	ma	także	stała	obecność	i	aktywność	przedsta

wicieli	PKN	ORLEN	w	organizacjach	i	stowarzyszeniach	o	różnym	

charakterze.	Są	wśród	nich	organizacje	pracodawców	jak	Polska	

Konfederacja	 Pracodawców	Prywatnych	 Lewiatan	 czy	 Forum	

Odpowiedzialnego	 Biznesu,	 które	 już	 od	 dekady	 promuje	

odpo	wiedzialny	biznes	czy	też	grupa	organizacji	branżowych.

W	 2011	 roku	 Koncern	 reprezentowany	 był	 w	 39	 organi

zacjach.	 Podstawowe	 efekty	 przynależności	 to	możliwość	

wymiany	 doświadczeń,	 zdobywania	wiedzy	 i	 podwyższania	

kwalifikacji.	Ale	 jest	 to	 także	niezwykle	 istotny	szybki	dostęp	

do	 aktów	 prawnych	 i	 realny	wpływ	 na	 ich	 kształtowanie.	

Wspólnie	z	innymi	członkami	organizacji	przedstawiciele	PKN	

ORLEN	mają	możliwość	 prezentowania	 stanowiska	 sektora	

chemicznego,	 obrony	 jego	 interesów,	wpływania	 na	 kształt	

uregulowań	prawnych,	norm	technicznych	etc.

1.2.2. 
Dobrowolne zobowiązania

Odpowiedzialność	 biznesu	 to	 także	 przyjmowanie	 na	 siebie	

dobrowolnych	 zobowiązań.	 PKN	ORLEN	uczestniczy	w	wielu	

takich	inicjatywach	o	charakterze	społecznym	i	środowiskowym.	

W	niektórych	ma	bardzo	długi	staż,	jak	np.	Responsible	Care	

czy	Global	 Compact.	 Koncern	 jest	 otwarty	 także	 na	 nowe	

projekty.	W	2011	roku	m.in.	dołączył	do	grona	sygnatariuszy	

„Deklaracji	w	 sprawie	 zrównoważonego	 rozwoju	w	 branży	

energetycznej	w	Polsce”	oraz	podpisał	„Deklarację	przystąpienia	

do	Kodeksu	Odpowiedzialnego	Biznesu”.	Tego	rodzaju	działania	

potwierdzają	otwartość	Spółki,	jej	transparentność,	gotowość	

poddawania	się	ocenie.
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Program Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska)

Ta	wyjątkowa	inicjatywa	branży	chemicznej	jest	znana	na	całym	

świecie.	Zrodziła	się	w	1984	roku	w	Kanadzie	 i	konsekwent

nie	 poszerzała	 zasięg	 swojego	 funkcjonowania.	 Podmioty	

uczestniczące	w	 programie	 poprzez	 podejmowanie	 dobro

wolnych	zobowiązań	i	ich	realizację	przyczyniają	się	do	popra

wy	w	obsza	rze	bezpieczeństwa,	zdrowia	i	ochrony	środowiska.

PKN	ORLEN	 jest	 obecny	w	programie	od	1997	 r.	Deklarując	

poparcie	dla	tej	inicjatywy	zobowiązał	się	do	realizowania	działań	

wynikających	z	Zasad	Wiodących.	Co	roku	Spółka	przekazuje	

wymaganą	sprawozdawczość	do	Sekretariatu	Programu,	tym	

samym	rozlicza	się	z	podjętych	zobowiązań.

W	programie	uczestniczą	także	inne	spółki	Grupy	ORLEN:

Dowiedz się więcej:
www.odpowiedzialnaenergia.pl/
binsource?docId=12405&language
=PL&paramName=BINARYOBJ_FILE&index=0

W	październiku	 2011	 roku	 PKN	ORLEN	 jako	 8.	 firma,	 spo

śród	 35	 realizujących	w	 Polsce	 Program	„Odpowiedzialność	

i	Troska”,	otrzymał	Certyfikat	Ramowego	Systemu	Zarządzania	

Responsible	Care.

W	ramach	Programu	w	2011	roku	Zakład	Produkcyjny	w	Płocku	

zobowiązał	 się	 do	wykonania	 54	 zadań,	 z	 czego	32	 zostały	

w	pełni	zrealizowane,	zaś	14	jest	kontynuowanych	w	2012	r.	

Z	przyczyn	finansowych	4	zadania	uzyskały	 status	„niezreali

zowane”	i	zostały	przesunięte	w	czasie.

Od	lat	kładziemy	duży	nacisk	na	kształtowanie	wrażliwości	eko

logicznej	naszych	pracowników.	Już	po	raz	piąty	włączyliśmy	się	

w	ekologiczny	konkurs	fotograficzny	„Złap	zająca”	organizowany	

w	ramach	Programu	„Odpowiedzialność	i	Troska”.	Jak	co	roku	

konkurs	cieszył	się	dużym	zainteresowaniem	–	40	pracowników	

zgłosiło	łącznie	99	zdjęć,	z	czego	aż	6	otrzymało	wyróżnienia	

na	etapie	krajowym.	

Deklaracja w sprawie zrównoważonego rozwoju 

w branży energetycznej w Polsce

Branża,	w	której	działa	PKN	ORLEN,	postrzegana	jest	na	świecie,	

często	niesłusznie,	jako	szczególnie	uciążliwa	dla	środo	wiska.	

Z	jednej	strony	konsumenci	doceniają	walory	produktów	chemi

cz	nych,	 z	 drugiej	 jednak	 postrzegają	 ich	wytwórców	 jako	

szczególnie	uciążliwych	dla	środowiska	naturalnego.	PKN	ORLEN	

dobrowolnie	włącza	się	w	inicjatywy	mające	na	celu	zmniejsze

nie	uciążliwości	i	praktycznie	wdraża	inicjatywy	potwierdzające	

odpowiedzialne	myślenie	o	przyszłości.

Na	uwagę	zasługuje	aktywność	Spółki	w	gronie	firm	z	sektora	

energetycznego.	 PKN	ORLEN	 jest	 jednym	 z	 sygnatariuszy	

„Dekla	racji	w	 sprawie	 zrównoważonego	 rozwoju	w	 branży	

energetycznej	w	Polsce”.	Podpisując	ją	przyjął	na	siebie	zobo

wiązanie	stosowania	i	promowania	koncepcji	zrównoważonego	

rozwoju.	Dla	Spółki	 jest	 to	 także	 istotny	element	budowania	

pozycji	konkurencyjnej	nie	tylko	w	Polsce,	ale	także	w	Europie	

i	na	świecie.	

1995 r.

1996 r.

1997 r.

2000 r.

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2005 r.

2011 r.
Unipetrol Doprava
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  Laureat konkursu 

  „Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2011” 

  w	kategorii	branża	paliwowoenergetyczna	organizowanego	

przez	Pracodawców	Rzeczypospolitej	Polskiej.

Dowiedz się więcej:
www.koalicjacr.pl/zasady_kodeksu.html

Dowiedz się więcej:
www.pip.gov.pl/html/pl/doc/
porozumienia/gip_bhp_2011.pdf

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu

W	odpowiedzi	 na	współczesne	wyzwania	 społeczne,	 środo

wiskowe	 i	 gospodarcze,	 z	 inicjatywy	 Pracodawców	Rzeczy

pospolitej	Polskiej	oraz	największych	polskich	przedsiębiorstw	

powstała	 „Koalicja	 na	 rzecz	 odpowiedzialnego	 biznesu”.	

Głównym	 celem	 projektu	 jest	 pomoc	we	wdrażaniu	 przez	

przedsiębiorców	zasad	społecznej	odpowiedzialności	biznesu.	

Jest	on	realizowany	poprzez	upowszechnianie	oraz	rozwijanie	

narzędzi	i	standardów	CR	(ang.	corporate	responsibility).

Głównym	 elementem	 projektu	 było	 opracowanie	 Kodeksu	

Odpo	wiedzialnego	Biznesu	jako	kanonu	zasad,	którymi	powinny	

kierować	się	odpowiedzialne	przedsiębiorstwa	oraz	stworzenie	

podręcznika	zawierającego	praktyczne	wskazówki	do	wdrażania	

strategii	CR	w	firmach.	Podpisując	w	2011	roku	„Deklarację	przy

stąpienia	do	Kodeksu	Odpowiedzialnego	Biznesu”	PKN	ORLEN	

zobowiązał	 się	m.in.	 do	 prowadzenia	 rzetelnej	 komunikacji	

i	odpowiedzialnych	działań	marketingowych.

Kodeks	Odpowiedzialnego	Biznesu	i	Podręcznik	powstał	na	pod

stawie	wyników	badań	opinii	publicznej,	najważniejszych	grup	

interesariuszy	oraz	pracowników	przedsiębiorstw.	

  

  

Dowiedz się więcej:
www.pip.gov.pl/html/pl/doc/
porozumienia/gip_bhp_2011.pdf

Deklaracja w sprawie porozumienia na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej 

i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym 

Celem	sygnatariuszy	dokumentu	jest	eliminowanie	bądź	zmniej

szanie	 zagrożeń	mogących	 prowadzić	 do	 poważnych	 awarii	

przemysłowych.	Deklarację	podpisali	w	listopadzie	2011	roku	

przedstawiciele	 liderów	polskiego	 rynku	 paliw.	 Zobowiązali	

się	m.in.	 do	 prowadzenia	 działań	 prewencyjnych	w	 swoich	

zakładach	pod	hasłem	„Zero	awarii	przemysłowych	i	wypadków	

przy	pracy”	w	celu	wyeliminowania	zagrożeń.	Zdecydowano	

także	o	powołaniu	Grupy	Roboczej	ds.	Przemysłu	Naftowego	

i	 Gazowego	 przy	Głównym	 Inspektorze	 Pracy.	 Będzie	 ona	

platformą	wymiany	 doświadczeń	 i	 dobrych	 praktyk,	 dającą	

możliwość	dzielenia	się	wzorcowymi	rozwiązaniami.

Porozumienie	ma	charakter	otwarty.	Może	do	niego	przystąpić	

każda	znacząca	firma	branży	naftowej	i	gazowej.	Warunkiem	

jest	 to,	 aby	 prowadząc	 działalność	 gospodarczą	 aktywnie	

działała	 na	 rzecz	 poprawy	 bezpieczeństwa	 pracy,	 ochrony	

przeciwpożarowej	i	ochrony	środowiska.
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Odpowiedzialność	za	środowisko	naturalne	to	ważny	wymiar	

społecznej	 odpowiedzialności	 przedsiębiorstwa.	 Przywiązując	

szczególną	wagę	 do	 jego	 ochrony	 i	 uważając	 za	 konieczne	

zachowanie	 harmonii	 pomiędzy	 przemysłem	a	 środowiskiem	

naturalnym,	monitorowane	 i	analizowane	są	dane	dotyczące	

wpływu	działalności	Koncernu	na	poszczególne	komponenty	

środowiska.	Firma	prowadzi	dialog	z	organizacjami	i	instytucjami,	

które	pomagają	dostosować	się	do	wymogów	trwałego	i	zrówno

ważonego	rozwoju	poprzez	zintegrowanie	procesu	zapobiegania	

zanieczyszczeniom	z	ochroną	 środowiska.	Wszystkie	przyszłe	

projekty	planowane	są	świadomie.	Inwestując	w	nowoczesne	

rozwiązania	 przemysłowe	 Spółka	 zwraca	 uwagę	na	 korzyści	

produkcyjne	i	ekologiczne,	aby	minimalizować	oddziaływanie	

na	środowisko	naturalne.

2.1. 
ZARZĄDZANIE 
ŚRODOWISKOWE

2.1.1. 
Zmiany klimatyczne – wyzwania 

Zmiany	 klimatu	 to	 jedno	 z	 największych	wyzwań	 ludzkości	

w	nadchodzących	latach.	Są	bardzo	silnie	powiązane	ze	zmianami	

środowiska	przyrodniczego,	a	te	z	kolei	w	dzisiejszych	czasach	

zależą	głównie	od	działalności	człowieka.

Szczególnie	uciążliwy	wpływ	na	zmiany	klimatu	ma	przemysł.	

Odpowiedzią	 na	 potrzebę	 podjęcia	 pilnych	 działań	w	 celu	

przeciwdziałania	zmianom	klimatu	 jest	przyjęta	strategia	Unii	

Europejskiej	 i	 realizowana	 polityka	 klimatyczna,	 a	 jednym	

z	jej	elementów	pakiet	klimatycznoenergetyczny.

Spełnienie	założeń	pakietu	i	zakładana	w	nim	redukcja	emisji	

gazów	 cieplarnianych	 oraz	 zwiększanie	 efektywności	 ener

getycznej	 gospodarki	 nie	 są	 łatwe.	 Rok	 2011	 był	 kolejnym	

ważnym	etapem	przygotowań	PKN	ORLEN	do	 realizacji	 jego	

postanowień.	 Spółka	 uzyskała	 zezwolenie	 na	 emisję	 gazów	

cieplarnianych	 dla	 instalacji	 PKN	ORLEN,	 kwalifikujących	 się	

do	 objęcia	wspólnotowym	 systemem	handlu	 uprawnieniami	

do	emisji	CO2	od	2013	roku.	

Przygotowano	i	rozpoczęto	wdrażanie	informatycznego	narzę

dzia	 do	 bilansowania	 emisji	 CO2.	 Program	umożliwi	 szybkie	

dostarczanie	wiarygodnych	danych	o	wielkości	emisji.	Pozwoli	

na	 zminimalizowanie	 ryzyka	 towarzyszącego	podejmowaniu	

decyzji	 związanych	 z	 obrotem	 uprawnieniami	 i	 aktywnym	

uczestnictwem	we	wspólnotowym	 systemie	 handlu	 upraw

nieniami	do	emisji	CO2. 

ZOBOWIĄZANIE

Wdrożenie narzędzia informatycznego do bilansowania 

emisji CO2. 

Wdrażane	 narzędzie	 informatyczne	 będzie	wspierało	 prawi

dłowe	 zarządzanie	 emisjami	 gazów	 cieplarnianych	 i	 pozwoli	

na	włączenie	 kolejnych	 jednostek	 (instalacji)	 uczestniczących	

w	systemie,	tak	krajowych,	jak	i	zagranicznych.	

2.1.2. 
Ochrona bioróżnorodności

Bioróżnorodność	ma	 podstawowe	 znaczenie	 dla	 ewolucji	

oraz	 trwałości	 układów	podtrzymujących	 życie	w	 biosferze.	

Jej	utrzymywanie	i	długotrwałe	wykorzystanie	jest	nieodzowne	

do	osiągnięcia	zrównoważonego	rozwoju.	Ochrona	środowiska	

przyrodniczego,	w	którym	funkcjonujemy	jest	dla	nas	działaniem	

priorytetowym.	Oznacza	odpowiedzialne	myślenie	o	 świecie,	

w	 którym	będą	 żyły	 następne	 pokolenia.	 Postępując	w	myśl	

zasady	zrównoważonego	rozwoju	systematycznie	usprawniamy	

procesy	technologiczne.	Wprowadzamy	„zielone	technologie”	

w	oparciu	o	Najlepsze	Dostępne	Techniki,	tzw.	BAT	(ang.	Best	

Available	 Techniques).	 Zastosowane	 rozwiązania	 projektowe,	

właściwa	obsługa	i	ciągłe	monitorowanie	skali	i	zasięgu	oddzia

ływania	 inwestycji	mają	 na	 celu	 zminimalizowanie	wpływu	

PKN	ORLEN	na	środowisko	naturalne.

W	obszarze	oddziaływania	Zakładu	Produkcyjnego	znajdują	się	

tereny	parków	krajobrazowych,	rezerwatów	przyrody	i	obszary	

chronionego	krajobrazu.	Stosowanie	procedur	gwarantujących	

bezpieczną	eksploatację	i	zachowanie	dopuszczalnych	parame

trów	 emisji	 sprawia,	 że	 instalacje	 produkcyjne	 i	wytwarzane	

produkty	 nie	mają	 istotnego	wpływu	 na	 bioróżnorodność.	

Tereny	należące	do	Zakładu	Produkcyjnego	w	Płocku	nie	należą	

do	Europejskiej	Sieci	Natura	2000	i	nie	są	zlokalizowane	na	ob

szarach	chronionych.

2. ŚRODOWISKO
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Od	wielu	 lat	 PKN	ORLEN	 szczególną	ochroną	otacza	 sokoła	

wędrownego	wpisanego	do	Polskiej	Czerwonej	Księgi	Zwierząt	

jako	 gatunek	 CR,	 czyli	 skrajnie	 zagrożony.	W	 1999	 roku	

zainstalowano	budki	lęgowe	na	kominach	Zakładowej	Elektro

ciepłowni	 i	 Instalacji	Clausa,	 a	 trzy	 lata	później	 odnotowano	

pierwszy	lęg	ptaków.

W	2002	roku	Spółka	rozpoczęła	współpracę	ze	Stowarzyszeniem	

Na	Rzecz	Dzikich	Zwierząt	„Sokół”.	

STREFA EKSPERTA

Zamykamy obecnie pewien etap w pracach restytucyjnych. 

W Polsce znamy aktualnie około 20 par lęgowych sokoła 

wędrownego. Coraz częściej możemy je spotkać w różnych 

rejonach kraju również poza znanymi miejscami lęgowymi. 

Aby jednak uznać gatunek za uratowany, w Polsce musi 

być kilkadziesiąt do 100 par lęgowych. Wszystkie pary 

w Polsce gniazdują w miastach i w górach. Głównym 

celem naszych prac jest jednak odbudowanie tzw. ekotypu 

„nadrzewnego”. Jest to ewenement na skalę światową, 

gdzie dominuje ekotyp zakładający gniazda na skałach, 

w górach i na budynkach. Aby to osiągnąć, stowarzy

szenie „Sokół” w 2010 roku rozpoczęło bardzo intensywne 

reintrodukcje w kilku miejscach w Polsce. W najbliższych 

latach powinno to przynieść efekty w postaci znajdowania 

corocznie kolejnych gniazd na drzewach. 

Aby to wszystko osiągnąć, niezbędna jest współpraca 

wielu różnych organizacji, firm i osób prywatnych zaj-

mujących się ochroną tego gatunku. Dobrym przykładem 

jest współpraca z firmą ORLEN. Od momentu pojawienia 

się sokołów wędrownych na terenie Zakładu w Płocku, 

ściśle współpracujemy w zakresie ochrony tego jednego 

z kilkunastu stanowisk lęgowych w Polsce, z którego 

corocznie od 2002 roku wyprowadzane są młode 

zasilające dziką populację tego rzadkiego gatunku.

mgr inż. Sławomir Sielicki

Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”
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W	2011	roku	w	PKN	ORLEN	obecność	piskląt	sokoła	wędrow

nego	stwierdzili	pracownicy	instalacji	Clausa	nadzorujący	prace	

remontowe	trzonu	komina.	Niestety	prowadzony	remont	zagra	żał	

życiu	ptaków,	a	wstrzymanie	prac	na	około	miesiąc,	aby	umoż

liwić	pisklętom	rozwój	na	tyle,	by	mogły	samodzielnie	opuścić	

budkę,	nie	było	możliwe.	Dlatego	podjęto	decyzję	o	przenie

sieniu	młodych.

„Przeprowadzkę”	uzgodniono	z	Regionalną	Dyrekcją	Ochrony	

Środowiska	w	Warszawie.	 Pisklęta	 zostały	 zabrane	 z	 gniazda	

16	maja	przez	sokolnika	 i	przeniesione	do	hodowli	w	Nowym	

Jaromierzu.	Po	odchowaniu	do	wieku	35	dni,	który	jest	odpo

wiedni	do	wsiedlania	w	 środowisko	naturalne	metodą	oblotu	

ze	sztucznego	gniazda,	ptaki	zostały	przetransportowane	na	teren	

nadleśnictwa	Włocławek	i	umieszczone	w	sztucznym	gnieździe	

razem	z	innymi	sokołami	w	ramach	reintrodukcji	prowadzonych	

przez	Stowarzyszenie	Na	Rzecz	Dzikich	Zwierząt	„Sokół”.

Wcześniej	trzy	samiczki	i	samiec	zostały	zaobrączkowane	zielo

nymi	obrączkami	ornitologicznymi,	które	zakłada	się	ptakom	

z	lęgów	na	terenach	leśnych	i	zabudowanych	oraz	niebieskimi	

z	 dużymi	 literami	 i	 cyframi.	Dzięki	 temu	można	 je	 odczytać	

na	odległość	przy	użyciu	sprzętu	optycznego.

W	2011	roku,	podczas	zabierania	piskląt	z	gniazda,	prowadzone	

były,	 za	 pomocą	 sprzętu	 optycznego,	 obserwacje	 dorosłych	

sokołów	przez	członków	Stowarzyszenia	„Sokół”.	Potwierdziły	

obecność	tej	samej	samicy	i	po	raz	pierwszy	pozwoliły	na	zlo

kalizowanie	samca.	Niestety	nie	udało	się	odczytać	numerów	

jego	obrączek	ornitologicznych.	Istnieje	przypuszczenie,	że	tak	

jak	 samica	 nie	 został	 zaobrączkowany.	 Z	 pewnością	można	

jednak	 stwierdzić,	 że	 tegoroczne	 pisklęta	wydała	 na	 świat	

ta	 sama	para	 sokołów,	 która	osiedliła	 się	na	 terenie	 Zakładu	

Produkcyjnego	w	Płocku	w	2002	roku.	

Dowiedz się więcej:
www.peregrinus.pl

2.1.3. 
Gospodarka wodna i ściekowa

Woda	 to	 bezcenne,	 niezastąpione	 źródło	wszelkiego	 życia	

na	 Ziemi.	 Jest	 ona	 nieodłączną	 częścią	 nie	 tylko	 życia	 ludzi	

i	 zwierząt,	 ale	 także	 rozwoju	 przemysłu.	Wykorzystywana	

jest	 na	 potrzeby	 prowadzenia	 procesów	 technologicznych	

Zakładu	 Produkcyjnego	w	 Płocku	 i	 pozostałych	 podmiotów	

zlokalizowanych	na	terenie	Zakładu.	Naturalnym	źródłem	wody	

powierzchniowej	 stosowanej	do	produkcji	pary	w	elektrocie

płowni,	do	chłodzenia	oraz	do	celów	przeciwpożarowych	jest	

Wisła.	Nad	nią	wybudowano	ujęcie	wodne	z	przepompownią	

do	transportu	wody	dla	Zakładu.

Od wielu lat PKN ORLEN dostrzega problem ograniczonych 

zasobów wody i prowadzi gospodarkę wodną w sposób 

odpowiedzialny. Pomimo zwiększającej się liczby obiektów 

produkcyjnych i wzrostu przerobu ropy ilość pobieranej wody 

z Wisły utrzymuje się na stałym poziomie. Taki stan osiągany 

jest dzięki konsekwentnie prowadzonej modernizacji obiektów 

produkcyjnych i ciągłemu doskonaleniu gospodarki ściekowej, 

co w efekcie przyczynia się do zmniejszania ich energochłon-

ności. Ważnymi elementami w tym aspekcie są m.in. proces 

zawracania do sieci wody technologicznej części oczyszczonych 

ścieków produkcyjnych i zwiększenie efektywności pracy bloków 

wodnych w części rafineryjnej i petrochemicznej. Dodatkowo 

system uzdatniania wody został unowocześniony w zakresie 

dekarbonizacji i modernizacji obiektów demineralizacji wody.

Arkadiusz Kamiński 

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska
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Ilość i rodzaj wody pobranej przez Zakład Produkcyjny w Płocku 

w latach 2009−2011

2009 2010 2011 Wzrost/spadek

Pobór	wody	z	Wisły	[m3] 22 448 565 22 785 313 23 457 613 3,0%

Pobór	wody	ze	studni	głębinowej	[m3] 489 000 509 000 526 000 3,3%

PKN	 ORLEN	 posiada	 odrębne	 pozwolenie	 wodnoprawne	

na	pobór	wód	powierzchniowych	 i	 podziemnych	dla	 całego	

Zakładu	Produkcyjnego	w	Płocku.

W	 2011	 roku	 nastąpił	 spadek	 zapotrzebowania	 na	wodę	

gospodarczą	i	ppoż.	Efekt	ten	uzyskano	dzięki	regulacji	proce

sów	i	zmniejszonej	liczbie	postojów	remontowych	instalacji.

Woda	głębinowa	dla	Zakładu	w	Płocku	pochodzi	z	plejstoceń

skich	poziomów	wodonośnych	z	utworów	czwartorzędowych	

i	służy	wyłącznie	zaspokajaniu	potrzeb	sanitarnych	i	socjalnych	

pracowników.

Pobór wód przez Zakład PTA we Włocławku

2011

Woda	zdemineralizowana	[m3] 1 400 000

Woda	przemysłowa	[m3] 68 000

Woda	zdekarbonizowana	[m3] 1 400 000

Woda	zużywana	na	cele	socjalnobytowe	[m3] 15 000

Suma	–	pobór	wody	od	dostawcy	ANWIL	[m3] 2 883 000

Ilość i jakość ścieków odprowadzonych przez Zakład Produkcyjny w Płocku 

w latach 2009−2011

2009 2010 2011 Wzrost/spadek

Ilość	ścieków	odprowadzonych	do	Wisły	[m3] 11 351 599 12 757 779 13 452 489 5,4%

Ładunek	ChZT	w	ściekach	odprowadzonych	
do	Wisły	[kg/rok]* 726 812 889 310 901 573 1,4%

Zawiesina	w	ściekach	odprowadzanych	
do	Wisły	[kg/rok] 74 749 83 977 87 975 4,8%

* Ładunek brutto.

Z	 kolei	 zlokalizowana	we	Włocławku	 instalacja	 do	produkcji	

kwasu	tereftalowego	(Zakład	PTA)	wykorzystuje	wodę	od	dostawcy	

zewnętrznego.	Z	sieci	wodociągowej	dostarczana	jest	woda	zde

mineralizowana,	przemysłowa,	zdekarbonizowana	i	woda	pitna.	

Ścieki	 z	 Zakładu	 Produkcyjnego	 odprowadzane	 są	 czterema	

systemami	kanalizacji	dochodzącymi	do	rejonu	Centralnej	Oczy

szczalni	Ścieków	(COŚ)	położonej	na	terenie	Zakładu.	Jej	zada

niem	jest	oczyszczanie	ścieków	z	całego	Zakładu	do	parametrów	

określonych	w	pozwoleniu	wodnoprawnym.	

Ścieki	 opadowe	 z	 części	 rafineryjnej	 (KOP)	 zanieczyszczone	

są	produktami	naftowymi,	zaś	z	części	petrochemicznej	(KOR)	

pochodzą	zanieczyszczenia	chemiczne,	głównie	fenol.	
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Wszystkie	ścieki	są	oczyszczane	w	czterostopniowym	cyklu:

	 •	 mechaniczne	(oddzielne	dla	Iego	i	IIego	systemu	kanalizacji	

przemysłowej);

	 •	 biologiczne	(Io	dla	ścieków	IIego	systemu	kanalizacji	prze

mysłowej	 i	 IIo	dla	ścieków	obydwu	systemów	kanalizacji:	

przemysłowej	(I	i	II)	i	opadowodrenażowej	KOP	i	KOR);

	 •	 IIIo	 oczyszczania	 –	 akceleratory	 (A4	 i	 A5)	 (dla	 ścieków	

obydwu	systemów	kanalizacji:	przemysłowej	(I	i	II)	i	opadowo

	 	 drenażowej	KOP	i	KOR).	Ścieki	na	ten	system	kiero	wane	

są	opcjonalnie	w	przypadku	napływu	na	COŚ	ponadnor

matywnych	ładunków	zanieczyszczeń;

	 •	 IVo	oczyszczania	–	stawy	glonowotrzcinowe	(dla	ścieków	

obydwu	systemów	kanalizacji:	przemysłowej	(I	i	II)	i	opadowo	

drenażowej	KOP	i	KOR).

Wody	 opadowe,	 drenażowe	 i	 pochłodnicze	 ze	wszystkich	

instalacji	 rafineryjnych	 i	 petrochemicznych	 są	 odprowadzane	

do	kanalizacji	opadowej	rafineryjnej	i	petrochemicznej.

Porównanie ilości wód zawróconych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku 

w latach 2009−2011

2009 2010 2011 Wzrost/spadek

Ilość	wód	zawróconych	[m3] 4 196 598 4 139 784 2 051 524 	50,5%

Upusty	wody	z	odsalania	bloków	do	sieci	
wody	gospodarczej	i	ppoż.	[m3] 1 311 230 1 315 784 1 664 449 26,5%

Ponadto	na	terenie	przedsiębiorstwa	funkcjonuje	21	lokalnych	

podczyszczalni	ścieków	związanych	z	poszczególnymi	instala

cjami.	 Spełniają	one	 istotną	 funkcję	w	zmniejszaniu	 ładunku	

zanieczyszczeń	napływających	do	COŚ.	Są	to	głównie	podczysz

czalnie	mechaniczne,	a	łączna	ilość	podczyszczonych	ścieków	

wynosi	11	306	m3/dobę.	Podczyszczalnie	na	poszczególnych	

instalacjach	mogą	być	okresowo	wyłączane	za	zgodą	Zakładu	

WodnoŚciekowego	pod	warunkiem,	że	stężenia	zanieczyszczeń	

w	ściekach	utrzymane	są	na	dopuszczalnym	poziomie.

Spadek	ilości	zawróconych	wód	spowodowany	był:

	 •	 mniejszym	 zapotrzebowaniem	przez	 Zakład	 Produkcyjny	

w	Płocku	na	wodę	gospodarczą	i	ppoż.;	

	 •	 wzrostem	o	25%	w	stosunku	do	roku	2010	 ilości	wody	

skierowanej	z	odsalania	bloków	wodnych	do	sieci	wody	

gosp.	i	ppoż.	

Ścieki	 z	 Zakładu	 PTA	we	Włocławku	 powstające	w	wyniku	

produkcji	kwasu	tereftalowego	odprowadzane	są	do	kanalizacji	

Spółki	ANWIL.

Ilość ścieków odprowadzanych przez Zakład PTA 

we Włocławku

2011

Ilość	ścieków	odprowadzanych	do	kanalizacji	ANWIL	[m3] 1 300 000

Ładunek	ChZT	w	ściekach	odprowadzanych	do	kanalizacji	ANWIL	
[kg/rok] 6 140 000

Ładunek	BZT5	w	ściekach	odprowadzanych	do	kanalizacji	ANWIL	
[kg/rok] 2 804 000

Kobalt	w	ściekach	odprowadzanych	do	kanalizacji	ANWIL	[kg/rok] 562



39

2.1.4. 
Gospodarka odpadami

W	2011	roku	w	Zakładzie	Produkcyjnym	w	Płocku	odnotowano	

wzrost	 ilości	wytworzonych	 odpadów	o	 2,3	 tys.	Mg	w	 sto

sunku	do	2010	roku.	Różnica	wynika	głównie	z	wytworzonej	

w	2011	roku	większej	 ilości	odpadów	pochodzących	z	robót	

rozbiórkowych	i	inwestycyjnych.

W	2011	roku	ilość	odpadów	odzyskanych	w	stosunku	do	wy

tworzonych	wyniosła	 85,5%	 i	 była	wyższa	w	 porównaniu	

do	2010	roku	o	2,5%.	Procesom	odzysku	poza	granicami	Polski	

poddano	3,6	tys.	Mg	z	wytworzonych	5,0	tys.	Mg	odpadów	

niebezpiecznych.	 Pozostałe	 0,6	 tys.	Mg	 odpadów	 niebez

piecznych	przekazano	odbiorcom	krajowym,	zaś	0,8	 tys.	Mg	

Porównanie ilości wytworzonych odpadów w Zakładzie Produkcyjnym 

w Płocku w latach 2009−2011 [tys. Mg]

2009 2010 2011

Wytworzone ogółem: 7,8 9,4 11,7

w	tym:
–	niebezpieczne
–	inne	niż	niebezpieczne		
			(z	wyłączeniem	odpadów	komunalnych)

4,7
3,1

4,8
4,6

5,0
6,7

Gospodarka odpadami w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku 

w latach 2009−2011 [tys. Mg]

2009 2010 2011

Odzyskane 6,2 7,8 10

Unieszkodliwione ogółem
w	tym:
–	przekazane	do	termicznego	przekształcenia
–	przekazane	do	składowania
–	przekazane	do	unieszkodliwienia	w	inny	
		sposób

0,8

0,5
0,1
0,2

0,7

0,5
0,2

0

0,8

0,4
0,2
0,2

Magazynowane 0,8 0,9 0,9

zostało	zmagazynowane.	W	2011	roku	wytworzono	6,7	tys.	Mg	

odpadów	innych	niż	niebezpieczne	(z	wyłączeniem	odpadów	

komunalnych).

W	2011	roku	Zakład	Produkcyjny	w	Płocku	zgodnie	z	posia

daną	decyzją	gromadził	odpady	w	magazynach	stanowiących	

część	Zakładu.	Ich	masa	wyniosła	212,7	Mg	i	była	o	ok.	85%	

większa	niż	w	2010	roku.	

Zakład	 PTA	we	Włocławku	w	2011	 roku	wytwarzał	 odpady	

zgodnie	z	posiadanym	pozwoleniem	zintegrowanym.	Poza	tym	

prowadzono	proces	unieszkodliwiania	odpadów	w	istniejącym	

w	PTA	węźle	termicznego	przekształcania	odpadów.	Powstające	

w	wyniku	spalenia	żużle	i	popioły	były	przekazywane	upraw

nionym	odbiorcom	zewnętrznym.

Gospodarka odpadami w Zakładzie PTA we Włocławku 

w 2011 roku [tys. Mg]

2011

Wytworzone ogółem:
w	tym:
–	niebezpieczne
–	inne	niż	niebezpieczne	(z	wyłączeniem	odpadów	komunalnych)

5,506

5,500
0,006

Przekazane do odzysku 0

Unieszkodliwione ogółem 
w	tym:
–	termicznie
–	przekazane	do	składowania
–	przekazane	do	unieszkodliwienia	w	inny	sposób

4,905

4,900
0,000
0,005

Magazynowane 0,577
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Zarówno	w	Zakładzie	Produkcyjnym	w	Płocku	jak	i	w	Zakładzie	

PTA	we	Włocławku	 nie	 przekroczono	 limitów	 określonych	

w	pozwoleniach	zintegrowanych.	

W	2011	roku	zakończył	 się	proces	wdrażania	systemu	selek

tywnej	zbiorki	odpadów	komunalnych	we	wszystkich	obiektach	

biurowych	 i	administracyjnych,	na	terenie	Zakładu	Produkcyj

nego	w	Płocku.	W	minionym	roku	Spółka	Eko	Maz	odebrała	

następujące	ilości	wysegregowanych	odpadów:

	 •	 11,445	Mg	makulatury;

	 •	 0,072	Mg	zużytych	baterii;

	 •	 1,400	Mg	tworzyw	sztucznych;

	 •	 4,800	Mg	szkła.

Transfer	 odpadów	niebezpiecznych	w	2011	 roku	na	podsta

wie	 informacji	do	Krajowego	Rejestru	Uwalniania	 i	 Transferu	

Zanieczyszczeń:

Zakład	Produkcyjny	w	Płocku

	 a.	w	granicach	kraju:

–	z	przeznaczeniem	do	odzysku	5	290,0	Mg;

–	z	przeznaczeniem	do	unieszkodliwienia	4	020,0	Mg;

	 b.	do	innych	krajów	z	przeznaczeniem	do	odzysku	3	560,0	Mg.

Transfer	dotyczył	zarówno	odpadów	wytworzonych	w	2011	roku	

przez	PKN	ORLEN	i	firmy	wykonujące	usługi	remontowe	i	inwes

tycyjne	 na	 instalacjach	 Spółki	 oraz	magazynowanych	 z	 lat	

ubiegłych.

Zakład	PTA	we	Włocławku

	 a.	w	granicach	kraju:

–	z	przeznaczeniem	do	odzysku	7,56	Mg;

–	z	przeznaczeniem	do	unieszkodliwienia	44,4	Mg;

	 b.	do	innych	krajów	–	0	Mg.

2.1.5. 
Emisje gazów cieplarnianych

W	Krajowym	Planie	Rozdziału	Uprawnień	do	emisji	CO2	na	lata	

2008–2012	–	KPRU	II,	PKN	ORLEN	dla	instalacji	Rafineria,	Elektro

ciepłownia,	Kraking	Petrochemiczny	uzyskał	łącznie	32	895	735	

uprawnień	(średnioroczna	pula	uprawnień	wynosi	6	579	147).	

Podstawą	rozliczenia	przyznanych	uprawnień	są	 raporty	spo

rządzone	na	dzień	31	grudnia	2011	roku	i	poddane	weryfikacji	

przez	uprawnionego	weryfikatora.	Na	podstawie	 tych	 rapor

tów	 stwierdza	 się,	 że	wykorzystano	 5	 973	 589	 uprawnień	

z	6	579	147	przyznanych.

Z	 uwagi	 na	włączenie	 nowych	 instalacji	 PKN	ORLEN	uzyskał	

221	tys.	dodatkowych	uprawnień	z	rezerwy	Krajowego	Planu	

Uprawnień	na	lata	2008	–	2012	KPRU	II	dla	instalacji	Rafineria	

i	Elektrociepłownia	łącznie.

Emisja	gazów	cieplarnianych	pochodzi	z	obiektów,	w	których	

prowadzi	się	procesy	objęte	systemem	handlu	emisjami	dwu

tlenku	węgla,	tj.:

	 •	 procesu	spalania	paliw	w	instalacji	spalania	paliw	(elektro

ciepłowni);

	 •	 procesu	 spalania	w	 urządzeniach	 instalacji	 rafineryjnej,	

w	szczególności	w:

–	 piecach,

–	 pochodniach;

	 •	 procesów	rafineryjnych:

–	 produkcja	wodoru,

–	 regeneracja	katalizatorów,

–	 odkoksowania	komór	(rur)	pieców;

	 •	 	procesu	krakingu	petrochemicznego	(Olefin	II).	

Emisja z poszczególnych instalacji należących do PKN ORLEN 

w 2011 roku

Przydział 
uprawnień

Emisja	
rzeczywista

%	wykonania
w	stosunku	
rocznym

Do 
wykorzystania

Elektrociepłownia 3 358 958 3 147 794 93,71% 211 164

Rafineria 2 161 551 2 010 815 93,03% 150 736

Kraking	petrochemiczny 1 058 638 814 980 76,98% 243 658

Łącznie PKN ORLEN 6 579 147 5 973 589 90,80% 605 558

Dowiedz się więcej:
www.prtr.pl
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Zestawienie emisji wybranych substancji 

w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2010−2011

Rodzaj zanieczyszczenia emitowanej substancji
Wielkość	emisji	[Mg] Wzrost/spadek

2010 2011 [Mg] [%]

Dwutlenek	siarki 22	381,42 20	971,56 1	409,86 6,3

Tlenki	azotu	(w	przeliczeniu	na	dwutlenek	azotu) 8	460,74 8	027,86 432,88 5,12

Tlenek	węgla 1	309,07 1	282,72 26,35 2,01

Suma	węglowodorów 1	412,07 1	203,91 208,16 14,74

Pył	ogółem1 728,282 588,78 140,87 19,52

Dwutlenek	węgla 6	351	440,32 6	226	505,89 124	934,43 1,97

Pozostałe	zanieczyszczenia: 152,353 177,45 25,1 16,48

Dwusiarczek	węgla 1,24 1,33 0,09 7,26

		Benzen 27,22 29,45 2,23 8,19

		Fenol 0,65 0,32 0,33 50,77

		Glikol 18,26 21,02 2,76 15,12

		Ksylen 0,14 4,71 4,57 3	264,29

		Siarkowodór 17,62 19,85 2,23 12,66

		Tlenek	etylenu 8,99 10,24 1,25 13,9

		Toluen 2,22 1,21 1,01 45,5

		Aceton 3,11 3,68 0,57 18,33

		Alkohol	etylowy 5,02 6,74 1,72 34,26

		Etylen 14,42 15,47 1,05 7,28

		Kumen 4,4 5,43 1,03 23,41

		Propan 38,73 47,54 8,77 22,64

		Propylen 9,1 9,55 0,45 4,95

		Tlenosiarczek	węgla 0,58 0,61 0,03 5,17

		Fluorowęglowodory	HFC 0,4 0,28 0,12 30

		Wodorochlorofluorowęglowodory	HCFC22 0,25 0,02 0,23 92

Łączna	emisja	zanieczyszczeń	bez	dwutlenku	węgla 34	443,93 32	252,28 2	191,65 6,36

Łączna emisja wszystkich zanieczyszczeń 6 385 884,25 6 258 758,17 -127 126,08 -1,99

Emisja substancji do powietrza

W	 2011	 roku	 nastąpił	 niewielki	 spadek	 emisji	 substancji	

do	 powietrza	w	 stosunku	 do	 roku	 2010.	Wynikał	w	 dużej	

mierze	ze	znacznego	wzrostu	udziału	gazu	w	puli	paliw	spalanych	

1) Pył ogółem, tj. pył ze spalania, pył krzemowy oraz metale w pyle.
2) W Raporcie 2010 podano wartość 509,65 Mg, która stanowiła tylko pył ze spalania.
3) W Raporcie 2010 podano wartość 370,05 Mg, w skład której – poza pozostałymi zanieczyszczeniami – wchodził również pył krzemowy i metale w pyle.
Zmiana wynika z konieczności uwzględnienia w zestawieniach całościowych nowej instalacji PTA we Włocławku.

w	Zakładowej	Elektrociepłowni.	Zużyła	ona	ponad	dwukrotnie	

więcej	gazu	niż	w	roku	poprzednim,	przy	jednoczesnym	spadku	

zużycia	gudronu	o	25%.	Spowodowało	to	spadek	emisji	CO2 

z	tej	instalacji	o	6,34%	w	stosunku	do	2010	roku.
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Rok	2011	był	pierwszym	rokiem	pracy	Zakładu	Produkcji	Kwasu	

Tereftalowego	PTA	we	Włocławku.	

Łączna emisja zanieczyszczeń – bez dwutlenku węgla, 

w stosunku do przerobu ropy naftowej w Zakładzie 

Produkcyjnym w Płocku w latach 2010−2011

Emisja głównych substancji w Zakładzie Produkcyjnym 

w Płocku w latach 2001−2011

Zestawienie emisji wybranych substancji w PTA we Włocławku w 2011 roku

Rodzaj zanieczyszczenia emitowanej substancji

Wielkość	emisji	[Mg]

2011
Dopuszczalne	roczne	emisje	
określone	w	Pozwoleniu

Zintegrowanym

Dwutlenek	siarki 0,709 29,959

Tlenki	azotu	(w	przeliczeniu	na	dwutlenek	azotu) 38,305 125,706

Tlenek	węgla 299,282 1	454,510

Suma	węglowodorów 0,768 –

Pył	ogółem 2,113 6,266

Dwutlenek	węgla 61	657,829 –

Pozostałe	zanieczyszczenia: 8,338 –

		Chlorowodór 0,051 2,067

		Amoniak 0,00009 0,0002

		Rtęć 0,00003 0,011

		Bromek	metylu 0,701 38,632

		Bromowodór 0,0004 38,545

		Kwas	octowy 0,043 2,368

		Octan	butylu 0,004 0,008

		Octan	metylu 4,774 28,996

		Paraksylen 2,644 5,129

		Fluorowodór 0,003 0,21

		Substancje	organiczne	wyrażone	jako	całkowity	węgiel	organiczny 0,110 2,102

		Antymon+arsen+ołów+chrom+kobalt+miedź+mangan+nikiel+wanad 0,007 0,105

		Kadm+tal 0,000005 0,011

Łączna emisja wszystkich zanieczyszczeń 62 007,344 –
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Pomiary emisji substancji

Pomiary	ciągłe:

	 •	 pomiary	prowadzono	na	3	emitorach	Zakładowej	Elektro

ciepłowni;

	 •	 pomiarami	objęto	emisje:	pyłu,	SO2,	NOX,	CO.

Pomiary	okresowe:

	 •	 Zakład	Produkcyjny	w	Płocku:	63	pomiary	na	32	emitorach	

objętych	obowiązkiem	pomiarowym;

	 •	 Zakład	PTA	we	Włocławku:	wstępne	pomiary	emisji	na	6	emi

torach	oraz	5	pomiarów	okresowych	na	2	emitorach.

Wyniki	nie	przekraczały	dopuszczalnych	wartości	określonych	

w	pozwoleniu	zintegrowanym.	

Pomiary imisji 

wokół Zakładu Produkcyjnego w Płocku

W	zakładowej	sieci	monitoringu	znajduje	się	automatyczna	stacja	

monitoringowa	zlokalizowana	w	Gimnazjum	Nr	5	w	Płocku,	

która	włączona	jest	również	do	Krajowego	Systemu	Monitoringu.	

Dostarcza	informacji	o	aktualnym	stanie	środowiska	na	terenie	

najgęściej	zaludnionym,	w	bezpośrednim	sąsiedztwie	Zakładu.	

W	2011	roku	w	stacji	prowadzone	były	pomiary	stężeń	substancji	

w	powietrzu	w	zakresie:	O3,	CO,	SO2,	NO2,	BTX.

Lokalizacja automatycznych stacji monitoringu powietrza wokół Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN

Dodatkowo,	dla	własnych	potrzeb,	Zakład	posiada	stację	monito

ringową	w	Chełpowie,	która	położona	jest	na	terenie,	do	którego	

Spółka	posiada	tytuł	prawny.	W	stacji	prowadzone	są	pomiary	

stężeń	w	powietrzu	w	zakresie:	HC,	CO,	SO2,	NO2,	H2S,	BTX.	

Nie	odnotowano	przekroczeń	dopuszczalnych	 stężeń	 średnio

rocznych	dla	żadnej	substancji	poza	terenem	Zakładu.	Średnio

roczne	stężenia	w	2011	roku	były	dla	większości	mierzo	nych	

substancji	niższe	niż	w	2010	roku.

2.1.6. 
Inwestycja w przyszłość

Prawidłowość	 funkcjonowania	 instalacji	 PKN	 ORLEN	 była	

kontrolowana	 przez	 służby	Mazowieckiego	Wojewódzkiego	

Inspektoratu	Ochrony	 Środowiska,	 który	w	 ciągu	2011	 roku	

przeprowadził	9	kontroli,	w	tym:

	 •	 3	kompleksowe;

	 •	 4	inwestycyjne	(w	tym	1	w	Zakładzie	PTA	we	Włocławku);

	 •	 2	z	zakresu	poważnych	awarii.

Nie	 stwierdzono	 niezgodności	 i	 nie	 wydano	 zarządzeń	

pokontrolnych.
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*) Realizacja obowiązków nałożonych w zarządzeniu pokontrolnym wiąże się z poniesieniem nakładów finansowych. Planowany termin 
zakończenia 2012 rok.
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W	2011	 roku	 na	 terenie	 struktur	 regionalnych	 PKN	ORLEN	

(stacje	 paliw,	 terminale	 paliw,	 obiekty	majątku	 odrębnego)	

przeprowadzono	łącznie	95	kontroli.	Prowadzili	je:	Wojewódzki	

Inspektorat	Ochrony	Środowiska	(WIOŚ),	urzędy	miast,	starostwa	

powiatowe,	Regionalna	Dyrekcja	Ochrony	Środowiska,	Urząd	

Marszałkowski	Województwa	Mazowieckiego.

Zarówno	 stan	 kontrolowanych	 obiektów,	 jak	 i	 stwierdzone	

nieprawidłowości	 nie	 są	 ze	 sobą	 skorelowane,	 dlatego	 też	

porównanie	liczby	i	rodzaju	nieprawidłowości	nie	do	końca	jest	

możliwe.	Jednakże	biorąc	pod	uwagę	spadek	o	ponad	14%,	

w	porównaniu	do	2010	roku,	liczby	kontroli	przeprowadzonych	

przez	WIOŚ	na	terenie	regionalnych	struktur	PKN	ORLEN	można	

wnioskować,	że	podczas	kontroli	stwierdzono	mniej	nieprawi

dłowości.	Większość	z	nich	była	usuwana	na	bieżąco.	Na	uwagę	

Liczba kontroli przeprowadzonych na terenie struktur 

regionalnych PKN ORLEN w latach 2010−2011

Stan realizacji zarządzeń pokontrolnych 

na terenie stacji paliw i terminali paliw w 2011 r.

Przeprowadzone kontrole
Liczba	kontroli

Wzrost/spadek
2010 2011

Ogółem 118 95 19,49%

Przez	WIOŚ 99 85 14,14%

Na	stacjach	paliw 86 76 11,63%

W	terminalach	paliw 12 7 41,67%

Na	obiektach	majątku	odrębnego 1 2 100%

Wydane zarządzenia pokontrolne Liczba	zarządzeń	pokontrolnych Wzrost/spadek

Ogółem 29 20 31,03

Dla	stacji	paliw 24 18 25,00

Dla	terminali	paliw 5 2 60,00

Dla	obiektów	majątku	odrębnego – – –

Stan realizacji
Stacje	paliw Terminale	paliw

2010 2011 2010 2011

Zrealizowane 20 11 2 2

W	trakcie	realizacji 3 7 3 –

Niezrealizowane 1* – – –

Łącznie 24 18 5 2

zasługuje	znaczące	zmniejszenie	liczby	zaleceń	pokontrolnych:	

w	przypadku	stacji	paliw	o	25%	w	porównaniu	do	2010	roku,	

a	w	przypadku	terminali	paliw	aż	o	60%.

Nakłady	inwestycyjne	na	zadania	związane	z	ochroną	środo	wiska	

w	Zakładzie	Produkcyjnym	PKN	ORLEN	w	Płocku	w	2011	roku	

wyniosły	48,42	mln	zł.	Wydatkowane	środki	finansowe	w	porów

naniu	do	2010	roku	były	niższe	o	67,31%.	Nakłady	poniesione	

na	 środowiskowe	 zadania	 inwestycyjne	 stanowiły	 16,54%	

całkowitych	 nakładów	 na	 realizację	 zadań	 inwestycyjnych	

w	Zakładzie	Produkcyjnym	w	Płocku	w	2011	r.

W	2011	roku	zakończono	realizację	dwóch	dużych	inwestycji:

	 •	 budowa	Instalacji	HON	VII	wraz	z	infrastrukturą;

	 •	 budowa	Instalacji	Claus	II	wraz	z	infrastrukturą.
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Przeprowadzone kontrole
Sumaryczna	wielkość	opłat	[zł] Wzrost/spadek

2010 2011 [zł] [%]

Ogółem 19 644 093,00 19 775 480,00 131 387,00 0,67

Za	emisję	(wraz	ze	środkami	transportu):
	–	Zakład	Produkcyjny	w	Płocku
	–	Zakład	PTA	we	Włocławku

17	679	435,00
17	679	435,00

–

17	538	371,00
17	459	043,00

79	328,00

141	064,00
220	392,00
79	328,00

0,80
1,25
100,00

Za	pobór	wód 1	146	012,00 1	228	823,00 82	811,00 7,23

Za	odprowadzanie	ścieków 818	646,00 1	008	286,00 189	640,00 23,17

Kontynuowano	 także	 inwestycje	 z	 2010	 roku,	 ograniczające	

negatywny	wpływ	 Zakładu	 na	 poszczególne	 komponenty	

środowiska:

	 •	 przebudowa	 układu	 paliwowego	 Zakładowej	 Elektro

ciepłowni;

	 •	 wymiana	pilotów	na	palnikach	głównych	pochodni	na	piloty	

energooszczędne;

	 •	 przebudowa	wypełnień	technologicznych	chłodni	wenty

latorowych	instalacji	chłodniczej;

	 •	 wymiana	agregatu	chłodniczego	freonowego	C5	na	insta

lacji	I,	ciąg	Wytwórni	Tlenu	i	Azotu;

	 •	 zastąpienie	 gazu	 opałowego	 i	wodoru	 azotem	w	 her

metyzacji	 zbiorników	 i	 systemu	 zrzutów	na	 instalacjach	

HK	i	HOG;

	 •	 węzeł	 do	 oczyszczania	 ścieków	 z	 benzenu	na	Wydziale	

Olefin	II;

	 •	 zastąpienie	gazu	opałowego	i	wodoru	azotem	w	herme

tyzacji	 zbiorników	 i	 systemu	 zrzutów	 na	 instalacjach	

HK	i	HOG.

ZOBOWIĄZANIE

Kontynuowanie inwestycji ograniczających negatywny 

wpływ na środowisko.

Dodatkowo	w	 2012	 roku	 rozpoczęto	 proces	 dostosowania	

Zakładowej	 Elektrociepłowni	 do	wymagań	 przewidywanych	

w	Dyrektywie	o	emisjach	przemysłowych	z	24.11.2010	r.	

W	2011	roku	nakłady	na	środowiskowe	zadania	inwestycyjne	

na	terenie	stacji	paliw	były	o	14,8%	wyższe	niż	w	2010	roku	

i	wyniosły	54	258	360,22	zł.

Aż	ponad	21	razy	wzrosły	nakłady	na	zadania	z	zakresu	ochrony	

środowiska	na	terenie	terminali	paliw.	W	2011	roku	była	to	kwota	

30	281	880,00	zł.	Środki	zostały	przezna	czone	na	dostosowanie	

obiektów	do	obowiązujących	przepisów	prawnych.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Zakład	Produkcyjny	w	Płocku	uiszcza	opłaty	za	emisję	substancji	

do	powietrza,	pobór	wód	i	odprowadzanie	ścieków	do	wód	lub	

do	ziemi.	Natomiast	Zakład	PTA	we	Włocławku	tylko	za	emisje	

substancji	do	powietrza,	ponieważ	pobór	wody	i	odprowadzanie	

ścieków	są	uregulowane	umową	cywilnoprawną.	

Wzrost	opłat	za	korzystanie	ze	środowiska	w	2011	roku	w	stosun

ku	do	2010	roku	wynikał	ze	zwiększenia	opłat	z	tytułu	poboru	wód	

i	odprowadzania	ścieków	w	Zakładzie	Produkcyjnym	w	Płocku.

Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska 

w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku i Zakładzie PTA we Włocławku w latach 2010−2011

Opłaty za korzystanie 

ze środowiska 

w PKN ORLEN 

w latach 2009−2011 

(w tym w strukturach 

regionalnych)
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  EKOSTRATEG	przyznany	przez	Europejskie	Forum	Odpo

wiedzialności	Ekologicznej	„CERT”	Sp.	z	o.o.	za	wdrażanie	

strategii	 proekologicznych,	 zarządzanie	 efektywnością	

ekologiczną	oraz	spełnianie	wymagań	prawnych	w	zakresie	

ochrony	środowiska.	Przyznany	po	dwukrotnym	uzyskaniu	

tytułu	 Firma	 Bliska	 Środowisku	w	 (latach	 2009,	 2010)	

i	uzyskaniu	pozytywnego	wyniku	audytu.

  EUROPEAN RESPONSIBLE CARE® AWARDS 2011 

przyznany	 przez	 Europejskie	 Stowarzyszenie	 Przemysłu	

Chemicznego	CEFIC	za	działalność	 społeczną	w	 ramach	

obchodów	Międzynarodowego	Roku	Chemii	 za	 projekt	

„Poczuj	Chemię”.

  EKOODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE	 przyznany	 przez	

redakcję	miesięcznika	 „Ecomanager”	 Abrys	 Sp.	 z	 o.o.	

za	podejmowanie	przez	firmę	inicjatyw,	mających	na	celu	

minimalizowanie	wpływu	jej	działalności	 i	wytwarzanych	

produktów	na	środowisko.

  EKOLAURY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII	przyznane	przez	

Polską	 Izbę	Ekologii	w	kategorii	ochrona	przed	hałasem	

za	 „Wygłuszenie	wentylatorów	 kotłów	K4,	 K5,	 K6,	 K7	

w	Zakładzie	Elektrociepłowni”.

  

  

  

Odpo

wdrażanie

efektywnością

zakresie

uzyskaniu

2010)
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2.2. 
STANDARDY PRODUKCJI

Proces	 produkcji	 odbywa	 się	w	 PKN	ORLEN	 z	 zachowaniem	

najwyższych	standardów.	Spółka	stosuje	nowoczesne,	innowa

cyjne	rozwiązania	gwarantujące	wysoką	jakość,	zaś	wytwarzane	

produkty	 spełniają	 najostrzejsze	 normy	 zarówno	 polskie,	

jak	i	europejskie.	

PKN	ORLEN	w	zakresie	obrotu	chemikaliami,	w	tym	klasyfi	kacji,	

oznakowania	 i	 pakowania	 substancji	 i	mieszanin,	 realizuje	

posta	nowienia	dwóch	głównych	rozporządzeń	unijnych,	tj.	(WE)	

Nr	1906/2007	–	REACH	i	(WE)	Nr	1272/2008	–	CLP.

Na	 ich	podstawie	dla	produktów	 rafineryjnych	 i	 petroche	mi

cznych	opracowywane	są	karty	charakterystyki,	czyli	dokumenty	

umożliwiające	dalszym	użytkownikom	 identyfikację	zagrożeń	

jakie	mogą	stwarzać	dla	zdrowia	ludzi	i	środowiska	substancje	

i	mieszaniny	chemiczne.	

W	toku	kontroli	przeprowadzonych	przez	odpowiednie	organy	

rządowe	w	sprawie	zgodności	z	realizacją	postanowień	REACH	

i	CLP	w	2011	roku	nie	wykazano	żadnych	nieprawidłowości.	

STREFA EKSPERTA

EUROPIA, jako reprezentant europejskiego przemysłu i han-

dlu naftowego jest zobowiązana do aktywnego i odpowie-

dzialnego udziału w procesie legislacyjnym i kształtowaniu 

polityki unijnej, by w ten sposób zagwarantować bezpieczną 

i zrównoważoną produkcję, dostawy oraz użytkowanie 

produktów naftowych. 

Poprzez wycofanie ołowiu z benzyny, zmniejszenie zawarto-

ści siarki w paliwach transportowych do poziomu 10 ppm 

europejski przemysł rafineryjny stworzył czystsze produkty. 

W ciągu ostatnich 40 lat branża zmniejszyła również ilość 

emisji SO2 o 75%, a emisja pochodnych ropy naftowej 

do wody zmniejszyła się o 90% w ciągu ostatnich 30 lat.

Europejski przemysł rafineryjny zobowiązuje się do reago

wania na obawy społeczeństwa dotyczące życia i pracy 

w bezpiecznym i zdrowym środowisku. Stosuje się 

do wytycznych dotyczących ochrony środowiska natu-

ralnego, które mają na celu przyjmowanie dobrowolnych 

działań i programów branżowych w celu ochrony zdrowia 

i bezpieczeństwa konsumentów, klientów, pracowników 

oraz środowiska. Członkowie EUROPIA dokładają wszelkich 

starań, aby zminimalizować zagrożenia dla środowiska 

i dostarczać wysokiej jakości produkty i usługi, bezpiecznie, 

oszczędnie i efektywnie.

Branża rafineryjna była jedną z pierwszych z sektora prze-

mysłowego, która w międzynarodowym porozumieniu 

poparła Europejski System Handlu Emisjami (ETS), jako 

najbardziej opłacalny sposób zmniejszenia emisji CO
2 przy 

zastosowaniu w skali całego świata.

Kierowanie się powyższymi zasadami podnosi wartość 

europejskiego przemysłu rafineryjnego oraz pokazuje jego 

dążenie do łagodzenia wpływu na środowisko dla dobra 

następnych pokoleń.

EUROPIA dostrzega konieczność zapewnienia równowagi 

ekonomicznej Europy poprzez staranne wyważenie celów 

związanych z ochroną środowiska z równie ważnymi 

    kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa dostaw 

            oraz konkurencyjności.

Isabelle Muller 

Sekretarz Generalny EUROPIA, 

European Petroleum Industry Association

Dowiedz się więcej:
www.ec.europa.eu/environment/
chemicals/reach/reach_intro.htm
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie
+przedsiebiorczosci/Bezpieczenstwo
+produktow+i+uslug/REACH+i+CLP/CLP

Spółka	aktywnie	działa	w	organizacjach	branżowych,	krajowych	

i	europejskich,	dzieląc	się	własnymi	doświadczeniami	i	wdrażając	

rozwiązania	stosowane	w	Europie	i	na	świecie.
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Zgodnie	z	przepisami	UE	spełnienie	wymogów	systemu	REACH	

jest	warunkiem	 koniecznym	do	wprowadzania	 na	 rynek	UE	

wszelkich	 substancji	 chemicznych,	w	 tym	produktów	nafto

wych.	 Producenci	 i	 importerzy	 substancji	 chemicznych	mają	

obowiązek	ich	rejestracji	w	wyznaczonych	terminach.	Rejestracja	

dla	substancji	pochodzących	z	PKN	ORLEN	została	zakończona	

z	sukcesem	przed	1	grudnia	2010	roku.	W	Grupie	Kapitałowej	

ORLEN	przeprowadzono	rejestrację	ponad	150	substancji.	Spółki	

wchodzące	w	skład	Grupy	ORLEN	przygotowują	się	aktualnie	

do	rejestracji	substancji	przewidzianych	do	rejestracji	w	drugim	

terminie,	tj.	do	31	maja	2013	roku.	

Przerób ropy naftowej oraz wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych 

w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2010−2011 [tys. ton]

2010 2011 Dynamika
2010/2011

Przerób	ropy	naftowej 14 452 14 547 1%

Benzyny	razem	 2 736 2 469 10%

Oleje	napędowe	razem	 5 359 5 646 5%

Olej	napędowy	grzewczy	Ekoterm	Plus	 699 372 47%

Paliwo	lotnicze	 394 393 0%

Frakcja	propanobutanowa	 241 186 23%

Paliwa	ogółem	 9 429 9 066 4%

Uzysk	paliw	(%)	 78,0 76,1 1,9	p.p.

W	 2011	 roku	w	 Rafinerii	 położono	 duży	 nacisk	 na	 utrzy

manie	wysokiego	i	efektywnego	przerobu	ropy.	W	październiku	

w	Zakładzie	Produkcyjnym	PKN	ORLEN	uruchomiono	nową	in

stalację	utylizacji	siarki	–	Claus	II,	jedną	z	największych	tego	typu	

jednostek	w	Europie.	Zdolność	przerobowa	nowej	instalacji	jest	

dwukrotnie	większa	od	każdego	z	już	pracujących	Oxyclausów.	

Należy	podkreślić,	że	Oxyclaus	II	wpisuje	się	na	listę	konsekwentnie	

realizowanego	Programu	Inwestycji	EkologicznoEnergetycznych.

Jednym	z	ważniejszych	ukończonych	zadań	inwestycyjnych	było	

uruchomienie	 instalacji	 HON	VII.	W	2011	 roku	w	 Zakładzie	

Rafineryjnym	prowadzona	była	modernizacja	instalacji	Alkilacji	HF,	

której	zakończenie	planowane	jest	na	rok	2012.	
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Jakość i asortyment benzyn silnikowych w latach 2009−2011

Asortyment
Wielkość
produkcji

[Mg]

Średnia	zawar
tość	siarki
[%	wag]

Zawartość	
benzenu
[%	V/V]

Zawartość	
etanolu
[%	V/V]

Zawartość	
eteru	EETB
[%	wag]

Eurosuper	95

2009 140 689 0,0007 0,77 – –

2010 172 090 0,0009 0,67 – –

2011 154 975 0,0008 0,56 – –

Eurosuper	95	z	EETB

2009 778 178 0,0008 0,80 – 8,53

2010 592 611 0,0009 0,67 – 9,68

2011 386 716 0,0008 0,54 – 9,00

Super	Plus	98	z	EETB

2009 295 200 0,0008 0,66 – 10,56

2010 239 863 0,0008 0,55 – 10,26

2011 205 711 0,0008 0,50 – 10,38

Eurosuper	95	z	Etanolem	
Zakład	Produkcyjny	Płock

2009 917 906 0,0008 0,74 4,89 –

2010 771 602 0,0008 0,61 4,89 –

2011 600 936 0,0008 0,54 4,43	 2,30

Eurosuper	95	z	Etanolem	
Bazy	magazynowe

2009 920 024 0,0008 0,74 4,84 –

2010 969 892 0,0008 0,61 4,83 –

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

VERVA	98	
Bazy	magazynowe

2009 128 233 0,0008 0,66 – 10,56

2010 119 045 0,0008 0,55 – 10,26

2011 103 531 0,0008 0,50 – 10,38

Średnia	zawartość	substancji	
w	benzynach	silnikowych

2009 – 0,0008 0,62 1,39 4,24

2010 – 0,0008 0,61 1,38 4,31

2011 – 0,0008 0,53 1,47 5,72

* Uwzględniając wszystkie benzyny produkowane z zawartością EETB (ES95E, SP98E ES95AE i Verva 98) średni udział wynosi 7,23.

Udział poszczególnych rodzajów benzyn w całej produkcji benzyn w latach 2009−2011 [%]

Produkcja najszlachetniejszych komponentów ekologicznych benzyn w latach 2009−2011 [Mg]

Udział [%] eteru w benzynach bezołowiowych (Eurosuper 95, Super Plus 98, VERVA 98) w latach 2009−2011

Rodzaj benzyny 2009 2010 2011

Benzyna	bezołowiowa	95 86,69 87,47 89,56

Benzyna	bezołowiowa	98 9,28 8,38 6,94

VERVA	98 4,03 4,15 3,5

Rodzaj komponentu 2009 2010 2011

EETB 97 853 89 125 105 616

Alkilat 115 323 108 192 105 117

Izomeryzat 477 458 463 798 412 390

2009 2010 2011

Zawartość

Bezołowiowe: Bezołowiowe: Bezołowiowe:

Eurosuper	95 Eurosuper	95 Eurosuper	95

Super	Plus	98 Super	Plus	98 Super	Plus	98

VERVA	98 VERVA	98 VERVA	98

EETB 9,55 9,97 9,69*
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Dowiedz się więcej:
www.orlen.pl/PL/DlaKierowcow
ProduktyIUslugi/Strony/Paliwa.aspx
www.ebiopaliwa.pl

Asortyment i jakość olejów napędowych

Asortyment i jakość olejów opałowych

Ilość siarki w paliwach produkowanych przez PKN ORLEN

Asortyment
Wielkość produkcji [Mg] Zawartość siarki % wag

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Ekodiesel	Ultra*	 5 179 475 5 238 677 5 574 336 0,00082 0,00078 0,00080

ONM	Super 114 977 108 387 19 946 0,00046 0,00036 0,00036

ON	Arktyczny 0 0 55 253 0 – 0,00076

Asortyment
Wielkość produkcji [Mg] Zawartość siarki % wag

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Olej	Napędowy	Grzewczy	Ekoterm	Plus 753 387 699 047 371 887 0,060 0,054 0,079

Olej	opałowy	ciężki	C3 930 999 960 788 1 246 525 2,00 2,19 2,11

Olej	opałowy	ciężki	1 27 734 17 399 6 760 0,85 0,82 0,77

Olej	opałowy	do	pieców	technologicznych 129 263 99 057 103 131 0,13 0,18 0,26

Zawartość siarki
Ilość sumaryczna [Mg] Przyrost (2010/2011)

2009 2010 2011 [Mg] [%]

W	olejach	opałowych 19 476 21 740 26 915 5 175 23,8

W	olejach	napędowych 43 41,2 45,1 3,9 9,5

2.3. 
EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE ENERGII

W	Zakładzie	Produkcyjnym	w	Płocku	realizowany	jest	Program	

Inwestycji	EnergetycznoEkologicznych	w	Zakładowej	Elektro

ciepłowni.	 Jest	 ona	 podstawowym	 źródłem	 ciepła	 i	 energii	

elektrycznej	dla	potrzeb	instalacji	produkcyjnych	w	Zakładzie,	

odbiorców	 zewnętrznych	przyłączonych	do	 sieci	 PKN	ORLEN	

oraz	miasta	Płocka	w	zakresie	dostaw	wody	grzewczej.

*Bez ON przeznaczonego do magazynowania w kawernach solnych.

Zgodnie	z	dyrektywą	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	Europy	

2010/75/UE	z	dnia	24	 listopada	2010	 roku	w	sprawie	emisji	

przemysłowych	 od	 1	 stycznia	 2016	 roku	wielkość	 stężenio

wej	 emisji	 pochodzącej	 z	 procesu	 energetycznego	 spalania	

(dwutlenku	 siarki,	 tlenków	 azotu	 i	 pyłu)	 z	 kotłów	 Zakła

dowej	Elektrociepłowni	musi	zostać	zredukowana	o	ok.	90%.	
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Obiekt będzie spełniał najostrzejsze wymagania dotyczące ochrony 

środowiska w zakresie emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu 

oraz pyłów. Włączenie nowej jednostki do pracy powinno na-

stąpić w połowie 2012 roku. Po uruchomieniu nowego kotła 

planowane jest pojedyncze wyłączanie istniejących kotłów w celu 

ich dostosowania do wymagań ochrony środowiska określonych 

w dyrektywie 2010/75/UE w zakresie emisji NOX oraz pyłu.

Ryszard Siemion 

Dyrektor Zakładu Produkcji Energetycznej

Zużycie energii w 2011 r.

Wyszczególnienie J.m. Wykonanie

Przerób	ropy	 	Mg	 14 547 398

Zużycie	gudronu
	Mg	 749 268

	GJ	 30 464 590 

Zużycie	oleju	opałowego
	Mg	 113 402

	GJ	 4 350 180

Zużycie	gazu	opałowego

(w	tym	gazu	ziemnego)

	Mg	 963 914

	GJ	 47 598 010

	Mg	 556 825

	GJ	 27 378 280

Zużycie	oleju	napędowego	
w	Zakładzie	Elektrociepłowni

	Mg	 378

	GJ	 16 080

Zakup	energii	elektrycznej
	MWh	 96 717

	GJ	 348 180

Zakup	energii	cieplnej 	GJ	 413 057

Sumaryczne	zużycie	paliw	i	zakupionej	energii 	GJ	 87 033 697

Sprzedaż	energii	elektrycznej
	MWh	 517 856

	GJ	 1 864 281

Sprzedaż	energii	cieplnej	 	GJ	 4 183 967

Produkcja	energii	cieplnej	w	kotłach	
Zakładu	Elektrociepłowni	(brutto)	 	GJ	 41 738 274

Pobór	ciepła	w	parze	przez	instalacje	produkcyjne
w	Zakładzie	Produkcyjnym	w	Płocku	(z	Zakładu	
Elektrociepłowni	+	zakup	z	Basell	Orlen	Polyolefins	
i	ORLEN	Asfalt)	

	GJ	 25 348 015

Zużycie	ciepła	w	wodzie	gorącej	 	GJ	 2 259 563

w	tym:	–	miasto 	GJ	 2 013 004

          –	instalacje	produkcyjne	w	Zakładzie
												Produkcyjnym	w	Płocku	i	odbiorcy	obcy 	GJ	 246 559

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

Produkcja	ciepła	w	kotłach	utylizatorach	 	GJ	 17 851 361

Produkcja	energii	elektrycznej	 	MWh	 2 056 797

Zużycie	energii	elektrycznej	
(instalacje	produkcyjne	w	Zakładzie	Produkcyjnym	
w	Płocku	+	Zakład	Elektrociepłowni)	

	MWh	 1 635 658

Uzyskanie	 tak	 dużej	 redukcji	 emisji	 będzie	możliwe	 dzięki	

realizacji	nowych	obiektów	obejmujących	 instalację	mokrego	

odsiarczania	 spalin,	 katalitycznego	odazotowania	 spalin	 oraz	

zabudowy	elektro	filtrów,	które	umożliwią	dostosowanie	Elek

trociepłowni	do	nowych	standardów.	

Kontynuowane	są	procesy	przetargowe	związane	z	wyborem	

realizatora	 budowy	 instalacji	 katalitycznego	 odazotowania	

spalin	oraz	instalacji	odsiarczania	spalin.	Podpisanie	kontraktów	

na	zabudowę	tych	instalacji	przewiduje	się	w	połowie	2012	r.

W	 celu	 pokrycia	wzrastającego	 zapotrzebowania	 Zakładu	

Produkcyjnego	w	Płocku	na	media	energetyczne	kontynuowana	

jest	budowa	kotła	parowego	(K8)	o	mocy	300	MWt,	którego	

uruchomienie	powinno	nastąpić	w	2012	r.	
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MIEJSCE PRACY
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	 	 Znak	certyfikacji	Universum Top 10 

	 	 za	miejsce	w	pier	wszej	10	Idealnych	Pracodawców	według	

profesjonalistów	w	kategorii	Inżynieria.

 

Kapitał	 ludzki	 to	 jeden	 z	 kluczowych	 czynników	 sukcesu.	

To	właśnie	wiedza,	 umiejętności	 i	 zdolności	 pracowników	

decy	dują	o	przewadze	konkurencyjnej	firmy.	Dlatego	tak	ważne	

jest	zapewnienie	optymalnych	warunków	do	rozwoju	i	pracy.

3.1. 
NASI PRACOWNICY

3.1.1. 
Suma talentów

PKN	ORLEN	to	jedna	z	największych	i	najlepiej	rozpoznawalnych	

firm	na	polskim	rynku.	Jej	sukces	to	suma	umiejętności	i	pasji	

jaką	w	codzienne	zadania	wnoszą	pracownicy.	To	oni	tworzą	

wynik	Koncernu.	Ich	zaangażowanie	i	umiejętności	pozwalają	

realizować	wyznaczane	cele.

	 	 Znak

	 	 za

Dowiedz się więcej:
www.universumglobal.com/IDEAL
EmployerRankings/Professional
Surveys/Poland

Dowiedz się więcej:
www.orlen.pl/PL/OFirmie/Kariera
/Strony/default.aspx

Polityka	rekrutacyjna	PKN	ORLEN	jest	oparta	o	jasne	i	czytelne	

kryteria.	 Z	 uwagi	 na	 dużą	 różnorodność	 oraz	 specyfikę	 seg

mentów	 biznesowych	 rekrutacja	 pracowników	 odbywa	 się	

wieloma	kanałami.	Szukamy	osób,	które	potrafią	dopasować	

zdobytą	wiedzę	 do	 otaczającej	 rzeczywistości,	 znają	 języki	

obce	i	są	zorientowane	na	osiąganie	celów.	Pod	uwagę	brana	

jest	 nie	 tylko	wiedza	merytoryczna	 kandydatów,	 ale	 także	

umiejętności,	 które	 budują	 kulturę	 korporacyjną	w	 oparciu	

o	 kluczowe	wartości	 PKN	ORLEN.	 Promujemy	 osoby	 nasta

wione	na	współpracę,	rozwój	oraz	prezentujące	wysoki	poziom	

profesjonalizmu	i	zaangażowania.	

Typ zatrudnienia

Łączna	liczba	pracowników	zatrudnionych	
na	podstawie	umowy	o	pracę	w	2011	r.	–	4 687	osób*

Kobiety Mężczyźni

Na	czas	nieokreślony 844 3 518

Na	czas	określony 64 190

Na	okres	próbny 12 29

Umowa	na	zastępstwo 17 13

Regiony

Płock 696 3 046

Inne 241 704

Razem 937 3 750

Łączna liczba pracowników

* Łączna liczba pracowników uwzględnia osoby, które w 2011 roku były pracow-
nikami PKN ORLEN (nawet przez 1 dzień) oraz osoby o statusie „zawieszony”, 
tzn. przebywające na urlopie wychowawczym, urlopie bezpłatnym, rehabilitacji.

3. MIEJSCE PRACY
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Dowiedz się więcej:
Raport	 odpowiedzialnego	 biznesu	 2010,	
str.	77

Płeć

Kobiety Mężczyźni

937 3 750

Przedziały wiekowe

<31 3140 4150 5160 >60 Razem

632 1 391 1 183 1 290 191 4 687

Płeć

Kobiety Mężczyźni

Powroty	do	pracy	po	urlopie	
wychowawczym* 8 –

Wskaźnik	retencji** 37,5% –

Łączna	liczba	nowo	zatrudnionych	w	2011	r.	–	192	osoby

Łączna	liczba	odejść	w	2011	r.	–	260	osób

Fluktuacja

Grupy	wiekowe

<31 3140 4150 5160 >60 Razem

33 75 47 73 32 260

Wskaźnik	fluktuacji	wg	grup	wiekowych

<31 3140 4150 5160 >60 Razem

0,007 0,016 0,010 0,015 0,007 0,055

Płeć

Kobiety Mężczyźni

91 169

Wskaźnik fluktuacji wg płci

Kobiety Mężczyźni

0,019 0,036

Regiony

Płock Inne Razem

170 90 260

Wskaźnik	fluktuacji	wg	regionów

Płock Inne Razem

0,036 0,019 0,055

Skład kadry pracowniczej 

(osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę) 

w podziale na kategorie

Powroty do pracy i wskaźnik retencji 

po urlopie wychowawczym

w podziale na płeć

* Liczba osób, którym w 2011 roku skończył się urlop wychowawczy.
** Stosunek liczby osób, które pozostały nadal zatrudnione do liczby osób, z którymi 

rozwiązano umowę o pracę.

Chcąc	być	odpowiedzialnym	pracodawcą	PKN	ORLEN	stara	się	

stwarzać	jak	najlepsze	warunki	dla	swoich	pracowników.	Dba	

również	o	rozwój	młodych	osób,	które	dopiero	zbierają	pierwsze	

doświadczenia	 zawodowe.	Myśląc	 o	 przyszłości	 PKN	ORLEN	

kieruje	swoje	działania	również	do	uczniów	i	studentów.
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Studenci i uczniowie mają możliwość skonfrontowania wiedzy 

teoretycznej z doświadczeniami praktyków. Projekt stwarza szan-

sę poznania innowacyjnych rozwiązań, o których nie dowiedzą się 

na zajęciach. Dzięki lepszemu poznaniu PKN ORLEN, specyfiki 

procesów i obszarów działania Koncernu mogą w sposób świa-

domy zaplanować swoją drogę zawodową i kierunki rozwoju.

Małgorzata Maliszewska-Miętek 

Kierownik Zespołu Rekrutacji

3.1.2. 
Budowanie wspólnej przyszłości

PKN	ORLEN	 dba	 o	 swoich	 pracowników.	 Tym,	 co	wyróżnia	

Koncern	i	sprawia,	że	jest	pożądanym	pracodawcą	jest	nie	tylko	

atrakcyjny	system	wynagrodzeń,	ale	także	możliwość	pracy	przy	

złożonych	 procesach	 przy	 użyciu	 nowoczesnych	 technologii	

oraz	szansa	na	wymianę	doświadczeń	poza	granicami	kraju.

W	2011	roku	Koncern	podjął	inicjatywę	na	rzecz	różnorodności	

w	miejscu	pracy	wydając	wewnętrzne	zarządzenie	w	sprawie	

realizacji	 „Polityki	 określającej	warunki	 i	 zasady	 pracy	 osób	

niepełnosprawnych	w	PKN	ORLEN	SA”.	Wdrożenie	zawartych	

w	niej	 zasad	 jest	 przykładem	 tego,	 jak	 Koncern	 przełamuje	

stereotypy	i	bariery	w	myśleniu	i	podejściu	do	osób	niepełno

sprawnych	oraz	wychodzi	naprzeciw	społecznym	oczekiwaniom.	

Celem	przyjętej	przez	PKN	ORLEN	polityki	jest	m.in.	zapewnienie	

równych	szans	w	miejscu	pracy,	umożliwienie	osobie	niepełno

sprawnej	uzyskania	i	utrzymania	odpowiedniego	zatrudnienia,	

powrotu	do	pracy	oraz	awansu	zawodowego.

Dowiedz się więcej:
www.orlen.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes
/OtoczenieSpoleczne/DobrePraktykiCSR
/Strony/default.aspx

Dzień Wiedzy z ORLENEM

„Dzień	 Wiedzy	 z	 ORLENEM”	 jest	 projektem	 eduka

cyjnym	 adresowanym	 do	 studentów	 i	 uczniów,	 reali

zowanym	 wspólnie	 z	 Politechniką	 Warszawską	 filia	

w Płocku	oraz	Zespołem	Szkół	Centrum	Edukacji.

W	ramach	projektu	organizowany	jest	cykl	spotkań,	podczas	

których	 przybliżana	 jest	 złożoność	 i	 specyfika	 Koncernu,	

a	eksperci	PKN	ORLEN	omawiają	tematykę	związaną	z	wytwa

rzaniem	produktów	rafineryjnych	i	petrochemicznych.	Celem	

projektu	jest	uzupełnienie	wiedzy	zdobywanej	podczas	studiów	

i	 nauki	w	 technikum	o	wiedzę	 praktyczną,	 przekazywaną	

przez	ekspertów	zatrudnionych	w	PKN	ORLEN.

Dzięki	zaangażowaniu	wszystkich	stron:	autorów	i	koordyna

torów	projektu,	ekspertów	z	obszaru	produkcji,	przedstawicieli	

placówek	 edukacyjnych	 uczestniczących	w	 projekcie	 oraz	

studentów,	 „Dzień	Wiedzy	 z	ORLENEM”	 cieszy	 się	 dużym	

zainteresowaniem,	 co	 przekłada	 się	 na	wysoką	 frekwencję	

podczas	spotkań	i	pozytywne	informacje	zwrotne.
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2009 2010 2011

Liczba	osób	
biorących	udział	
w	programach

Kwota	[zł]
Liczba	osób	

biorących	udział	
w	programach

Kwota	[zł]
Liczba	osób	

biorących	udział	
w	programach

Kwota	[zł]

Udział	w	profilaktycznych	
programach	zdrowotnych	
realizowanych	przez	
Wojskowy	Instytut	
Medyczny	w	Warszawie

2 198

Umowa	
obejmuje	m.in.	
pracowników	
i	członków	
ich	rodzin

2 210 1 605 300 2 287 1	980	000,00

Akcja	szczepień	
ochronnych	
przeciwko	grypie	
(dla	pracowników)

1 256 39 592 363

Szczepienia	
ochronne	przeciwko	
grypie	są	częścią	
składową	pakietu	
medycznego	dla	
pracowników	
PKN ORLEN

327

Szczepienia	
ochronne	przeciwko	
grypie	są	częścią	
składową	pakietu	
medycznego	dla	
pracowników	
PKN ORLEN

Pomoc	finansowa	
w	formie	zapomogi	losowej	
ze	środków	Zakładowego	
Funduszu	Świadczeń	
Socjalnych

44 137	256,48 75 72 840 36 112	640,00

Pomoc	pracownikom
poszkodowanym	
podczas	powodzi

– – 8 67 000 – –

Świadczenia socjalne

Dowiedz się więcej:
Raport	 odpowiedzialnego	 biznesu	 2010,	
str.	79

  „Pracodawca godny zaufania” 

  w	kategorii	paliwowoenergetycznej.

Pracownicy	 Koncernu	mają	 również	możliwość	 korzystania	

z	 licznych	 świadczeń	 socjalnych.	 Ich	 przyznanie	 uwarunko

wane	jest	jedynie	zatrudnieniem	na	podstawie	umowy	o	pracę,	

a	nie	zależy	od	wymiaru	czasu	pracy.
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3.1.3. 
Rozwój pracowników

Rozwój	 pracowników	 to	 ważny	 element	 troski	 o	 kadrę.	

To	inwestycja	w	ludzi,	wsparcie	rozwoju	firmy	oraz	uma	cnianie	

jej	przewagi	konkurencyjnej	na	rynku.

zdefiniowanych	w	Modelu	Kompetencji	 PKN	ORLEN.	Umoż

liwia	 to	 zaprojektowanie	 cyklu	 szkoleń	doskonalących	umie

jętności	menadżerskie,	 począwszy	 od	 kompetencji	 istotnych	

dla	 kierow	ników	 liniowych,	 aż	 do	 poziomu	 strategicznego.	

Nacisk	 na	 kształcenie	 orientacji	 biznesowej	 kładziony	 jest	

również	w	ramach	programów	skierowanych	do	pracowników	

nie	będących	menadżerami.

Kompetencje	menadżerskie	są	rozwijane	poprzez	systemowy	

model	kształcenia	tej	grupy	pracowników,	budowany	zgodnie	

z	 potrzebami	 biznesowymi	 i	w	 oparciu	 o	 ziden	tyfikowane	

potrzeby.	W	2011	roku	w	ramach	rozwoju	umiejętności	mena

dżerskich	kontynuowano	programy	szkolenioworozwojowe	takie	

jak	„Energetyczne	Przywództwo”	(dedykowany	menadżerom	

wszystkich	szczebli)	i	„Liga	Mistrzów”	(dedykowany	liniowym	

liderom	obszaru	produkcji).

Dowiedz się więcej:
Raport	 odpowiedzialnego	 biznesu	 2010,	
str.	79

Uwzględniając	wyzwania	biznesowe	Spółki	uruchomiono	kolejne	

programy,	w	tym	program	rozwojowy	dla	operatorów	proce

sów	produkcyjnych	 i	 program	 rozwojowy	 dla	 pracowników	

na	stanowisku	specjalisty	„Z	pasją	do	sukcesu”.

Program	rozwojowy	dla	operatorów	procesów	produkcyjnych	

ma	 na	 celu	 kształcenie	 proefektywnościowej	 postawy	 oraz	

rozwój	umiejętności	współpracy,	komunikacji,	zaangażowania	

oraz	racjonalnego	i	skutecznego	działania	pod	wpływem	stresu.

Program	 rozwojowy	 dla	 specjalistów	„Z	 pasją	 do	 sukcesu”	

koncentruje	się	na	rozwoju	trzech	obszarów	kompetencyjnych	

istotnych	dla	funkcjonowania	biznesowego:	współpracy	w	opar

ciu	 o	 efektywną	 komunikację,	 realizację	 zadań	w	 trudnych	

sytuacjach	oraz	analizę	informacji	w	kontekście	biznesowym.	

W	2011	 roku	 rozpoczęto	 jedno	 z	 kluczowych	 przedsięwzięć	

rozwojowych,	program	rozwojowy	dla	pracowników	o	wysokim	

potencjale	–	ORLEN	EkstraKlasa.	Osoby	zaproszone	do	udziału	

w	nim	wyróżniają	się	nie	tylko	wysokim	poziomem	kompetencji,	

ale	również	dobrą	orientacją	biznesową,	chęcią	samorozwoju,	

nieprzeciętną	motywacją	do	pracy	i	zdobywania	dodatkowego	

doświadczenia	 biznesowego.	Uczestnikom	Programu	ORLEN	

EkstraKlasa	 dedykowane	 są	 różnorodne	 atrakcyjne	 działania	

rozwojowe,	 przygotowujące	 do	 pełnienia	 ról	menadżerskich	

oraz	eksperckich	w	Spółce.

Zdobywanie nowych kwalifikacji odbywa się w różnych formach, 

np. poprzez umożliwienie podnoszenia wykształcenia czy szko-

lenia zamknięte. Proces jest wspomagany przez różno rodne 

narzędzia rozwojowe, tj. coaching, gry biznesowe, symulacje, 

warsztaty, elearning. Dzięki temu pracownicy mają możliwość 

rozwijania nie tylko umiejętności niezbędnych na danym stano-

wisku, ale nabywają kwalifikacje zgodne z trendami rynkowymi 

i przyszłymi potrzebami Spółki i rynku.

Rafał Sekuła 

Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr

W	2011	 roku	 szczególny	 nacisk	 został	 położony	 na	 rozwój	

takich	 kompetencji	 jak	 przywództwo,	 orientacja	 biznesowa,	

umiejętności	komunikacyjne,	współpraca	i	negocjacje.

W	2011	roku	przeszkolono	ponad	9	tys.	pracowników,	niektórzy	

z	nich	w	ciągu	roku	uczestniczyli	w	kilku	szkoleniach.	Średnia	

liczba	godzin	szkoleniowych	przypadająca	na	jednego	zatrud

nionego	w	danej	kategorii	wynosi:

	 •	 50	godzin	dla	kobiet	i	50,14	godzin	dla	mężczyzn	zatrud

nionych	na	stanowiskach	menadżerskich,

	 •	 18	godzin	dla	kobiet	i	30,36	godzin	dla	mężczyzn	zatrud

nionych	na	pozostałych	stanowiskach.

Wszystkie	 programy	 rozwojowe	 mają	 wspólną	 podsta

wę	metodologiczną	 i	 koncentrują	 się	 wokół	 kompetencji	
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Dowiedz się więcej:
Raport	 odpowiedzialnego	 biznesu	 2010,	
str.	81

W	 ramach	 funkcjonującego	w	 PKN	ORLEN	 systemu	premio

wego,	którym	objęci	są	wszyscy	pracownicy,	dokonywana	jest	

regularna	 ocena	 pod	 kątem	 jakościowych	 oraz	 ilościowych	

wskaźników	efektywności.	Ponadto	Spółka	wprowadziła	ocenę	

roczną	pracowników.	Oceniana	jest	ilość,	jakość	i	efektywność	

wykonywanej	pracy,	kompetencje	oraz	umiejętności	i	postawy,	

pozwalające	wykonywać	zadania	zawodowe	na	wymaganym	

poziomie.	W	procesie	tym	ocenionych	zostało	prawie	98%	pra

cowników	podlegających	ocenie.	W	 ramach	procesu	ewaluacji	

w	arkuszach	pracowników	zdefiniowane	zostały	potrzeby	rozwojo

we	oraz	plany	rozwoju	karier	na	rok	następny.	Wyniki	oceny	oraz	

wskazania	rozwojowe	były	podstawą	zbudowania	planu	szkoleń.

Ocena	i	plany	w	zakresie	ścieżek	kariery	były	wspomagane	przez	

opracowaną	w	2011	roku	Matrycę	Ścieżek	Karier	PKN	ORLEN.	

Narzędzie	zawiera	informacje	o	możliwych	przemieszczeniach	

międzystanowiskowych.	Definiuje	także	wymagania	dotyczące	

m.in.	profilu	wykształcenia,	kwalifikacji	i	doświadczenia	na	posz

czególnych	stanowiskach.	Pozwala	to	pracownikom	planować	

ścieżkę	kariery	w	oparciu	o	precyzyjne	informacje	i	jasno	okre

ślone	wymagania	w	poszczególnych	obszarach	biznesowych.	

Spółka	wspiera	pracowników	objętych	procesami	restruktury

zacyjnymi.	Z	myślą	o	ich	przyszłości	prowadzone	są	szkolenia	

z	zakresu	technik	poszukiwania	pracy,	przedsiębiorczości	oraz	

szkoleń	fakultatywnych.

Wszelkie	 sprawy	 dotyczące	 zbiorowych	 praw	 i	 interesów	

pracowników	 rozstrzygane	 są	w	 PKN	ORLEN	 z	wzajemnym	

poszanowaniem	 interesów	 każdej	 ze	 stron	 oraz	w	 oparciu	

o	zasadę	dialogu	społecznego.

Spółka	szanuje	zasady	swobody	działalności	i	równości	związków	

zawodowych	oraz	nie	dyskryminuje	pracowników	ze	względu	

na	przynależność	związkową	lub	jej	brak.	Tę	zasadę	potwier

dzono	w	 Zakładowym	Układzie	 Zbiorowym	 Pracy,	 którym	

są	objęci	wszyscy	pracownicy	Koncernu.

3.1.4. 
Razem dla innych

Wolontariat	 Pracowniczy	ma	w	 PKN	ORLEN	długą	 tradycję.	

Systematycznie	 rośnie	 liczba	 pracowników	 angażujących	 się	

w	projekty	na	rzecz	innych.

Program	adresowany	do	wszystkich	pracowników	stanowi	ważny	

element	kultury	korporacyjnej	PKN	ORLEN.	Pracodawca	wspiera	

osoby	zaangażowane	społecznie	wychodząc	z	założenia,	że	wolon

tariat	 integruje	 pracowników	wokół	 pozytywnych	wartości.	

Zachęca	także	do	inicjowania	i	podejmowania	wspólnych	działań	

dobroczynnych.

Do	sukcesu	orlenowskiego	wolontariatu	przyczyniła	się	efektywna	

komunikacja	oraz	otwarte	relacje	z	pracownikami.	Aktywność	

wolontariacka	pracowników	to	z	jednej	strony	potrzeba	czynienia	

dobra	na	rzecz	innych,	z	drugiej	utożsamianie	się	z	wartościami	

i	kulturą	organizacyjną	firmy,	w	której	pracują.

jasno

biznesowych.

restruktury

szkolenia

przedsiębiorczości oraz

interesów

wzajemnym

oparciu

związków

względu

potwier

którym

Dowiedz się więcej:
www.wolontariat.orlen.pl

Swój wolny czas lubię spędzać aktywnie – wyczynowo trenowa-

łem wioślarstwo, wolontariat stał się jednak moją drugą pasją. 

Pomaga mi osiągnąć równowagę, pokazuje, że obok są też inni. 

To, że mogę im jakoś pomóc jest źródłem olbrzymiej satysfakcji. 

W działalność wolontariacką włączyłem się dzięki koleżance 

z Zespołu, teraz sam zachęcam innych, by do nas dołączyli. 

Mam nadzieję, że sieć wolontariuszy będzie się ciągle rozrastać.

Mariusz Sochacki

Młodszy specjalista, Zespół Rekrutacji
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Dowiedz się więcej:
Raport	 odpowiedzialnego	 biznesu	 2010,	
str.	42	–	43

3.2. 
BEZPIECZEŃSTWO 
WSPÓLNYM CELEM

Kompleksowe	podejście	do	ochrony	zdrowia	i	życia	ludzkiego	

ma	 ścisły	 związek	 z	 charakterem	 i	 specyfiką	 realizowanych	

technologii,	a	także	potencjalnymi	zagrożeniami	bezpieczeństwa:	

w	pracy,	procesowego,	pożarowego,	radiologicznego.	Kontynu

owane	są	prace	nad	dalszym	rozwojem	wewnętrznego	systemu	

zarządzania	bezpieczeństwem	pracy	obejmującego	łącznie	PKN	

ORLEN	i	spółki	Grupy	Kapitałowej.	Celem	jest	tworzenie	coraz	

bardziej	bezpiecznego	i	przyjaznego	środowiska	pracy.

Promowane	 i	 popierane	 są	 inicjatywy,	 których	 celem	 jest	

zapew	nienie	bezpieczeństwa	oraz	zgodności	z	obowiązującymi	

wymogami	praw	krajowych	w	dziedzinie	ochrony	zdrowia	i	życia	

ludzkiego,	a	także	zasobów	majątkowych	Spółki.	W	PKN	ORLEN	

skutecznie	 stosowane	 są	 zgodne	 z	modelami	 świato	wymi	

branży	 nowe	metody,	 nowoczesna	 technika	 i	 technologia,	

lepsza	organizacja	pracy,	wiedza,	doświadczenie,	kwalifikacje	

pracowników.

Polityka	 Zintegrowanego	 Systemu	Zarządzania	 odzwierciedla	

zaangażowanie	na	rzecz	zapewniania	bezpieczeństwa	zarówno	

pracowników	w	pracy	i	poza	nią,	jak	i	wykonawców	zew	nętrznych.	

W	PKN	ORLEN	powołana	została	i	funkcjonuje	Komisja	Bezpie

czeństwa	i	Higieny	Pracy	reprezentująca	wszystkich	pracowników	

oraz	społeczna	inspekcja	pracy.

Dowiedz się więcej:
www.orlen.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes
/OtoczenieSpoleczne/DobrePraktykiCSR
/Strony/default.aspx

Wolontariat Pracowniczy

Wolontariat	Pracowniczy	ORLEN,	który	powstał	 jako	wspólna	

inicjatywa	pracowników	 i	pracodawcy,	 jest	dziś	ważnym	ele

mentem	kultury	korporacyjnej	PKN	ORLEN.	Działania	Wolon

tariatu	 Pracowniczego	ORLEN	w	2011	 roku	 zostały	wpisane	

do	 kalendarza	 Europejskiego	 Roku	Wolontariatu	 za	 zgodą	

Ministerstwa	Pracy	i	Polityki	Społecznej.

Wolontariat	Pracowniczy	ORLEN	nieustannie	się	rozwija	i	szuka	

nowych	pól	aktywności	dla	pracowników/wolontariuszy,	realizując	

projekty	zgodnie	z	potrzebami	zgłaszanymi	przez	pracowników	

lub	samodzielnie	je	inicjując.	Są	to	m.in.:

	 •	 Projekt „Zaczarowany Tornister” 

	 	 (www.zaczarowanytornister.orlen.pl).

	 	 Wolontariusze	zakupili	wyprawki	szkolne	dla	pierwszokla

sistów	z	ubogich	rodzin	z	Płocka.	Finał	akcji	oraz	przeka

zanie	tornistrów	odbyło	się	tuż	przed	rozpoczęciem	roku	

szkolnego	podczas	rodzinnego	pikniku.

	 •	 Konkurs na najpiękniejszą bożonarodzeniową kartkę.

	 	 Adresowany	do	podopiecznych	rodzinnych	domów	dziecka,	

którymi	opiekuje	się	Fundacja	ORLEN	–	DAR	SERCA.	Autor	

wybranej	kartki	oprócz	dumy	z	faktu,	iż	jego	dzieło	stało	się	

kreacją	korporacyjnej	kartki,	otrzymuje	nagrodę	specjalną.	

W	 tym	 roku	praca	 została	wybrana	przez	 pracowników	

w	głosowaniu	 internetowym.	Każdy	 uczestnik	 konkursu	

otrzymuje	 świąteczną	paczkę	ze	 słodyczami	podczas	mi

kołajkowego	spotkania.

	 •	 Akcja „Spełniamy marzenia”

	 	 (www.spelniamymarzenia.orlen.pl).

	 	 Pracownicy	Koncernu	mogą	stać	się	posiadaczem	wybranej	

przez	 siebie	pocztówki	 stworzonej	przez	podopiecznego	

rodzinnego	 domu	 dziecka.	Wystarczy	 spełnić	marzenie	

autora.	 Każdy	 kto	 stał	 się	 Świętym	Mikołajem	 i	 spełnił	

marzenie,	 otrzymuje	 na	 pamiątkę	 specjalny	 „Certyfikat	

Wolontariusza”	oraz	oryginał	pracy.
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Dowiedz się więcej:
www.orlen.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes
/OtoczenieSpoleczne/DobrePraktykiCSR
/Strony/default.aspx

Liczba wypadków 2009 2010 2011

Ogółem 23 28 15

Śmiertelne 0 0 0

Ciężkie 0 0 1

Zbiorowe 0 0 0

Absencja	[dni] 996 789 592

Współczynnik 2009 2010 2011

Częstotliwości1 5,0 6,2 3,4

Ciężkości2 43,3 28,2 39,5

TRR3 2,90 3,09 1,68

1) Współczynnik częstotliwości – liczba wypadków na 1000 zatrudnionych.
2) Współczynnik ciężkości – liczba dni niezdolności do pracy przypadająca na 1 wypadek.
3) TRR – liczba wypadków przypadająca na 1 000 000 roboczogodzin.

•	Portal BHP

W	2011	r.,	został	uruchomiony	w	intranecie	Portal	BHP.	Publi

kowane	 są	w	 nim	 najważniejsze	 sprawy	 dotyczące	 szeroko	

pojętego	bezpieczeństwa	w	Koncernie	oraz	w	Grupie	ORLEN.

•	Program „Zgłoś zagrożenie BHP” na Portalu BHP

Program	angażuje	 pracowników	w	 aktywne	monitorowanie	

środowiska	pracy.	Przyjazny	dla	użytkowników	system	umoż

liwia	 zgłaszanie	 sytuacji	 czy	 zdarzeń	 zagrażających	 zdrowiu	

ludzkiemu.	W	2011	r.	zgłoszono	łącznie	978	zagrożeń,	prawie	

200	 elektronicznie.	 Zgłoszenia	 są	 na	bieżąco	monitorowane.	

Również	zgłaszający	ma	możliwość	obserwowania	stanu	realizacji	

zgłoszenia.	W	efekcie	podejmowanych	działań	zagrożenia	są	

likwidowane	lub	ograniczane.

•	Konkurs BHP

Konkurs	„10	pytań	na	temat	bezpieczeństwa	pracy”	promuje	

zasady	BHP,	ppoż.	i	bezpieczeństwa	procesowego	wśród	pracow

ników	PKN	ORLEN.	W	konkursie	wzięło	udział	ok.	10%	załogi.

•	Doskonalenie klauzul „Bezpieczeństwo pracy” 

 w umowach z kontraktorami zewnętrznymi

Wprowadzono	system	motywacji	kontraktorów	zewnętrznych	

poprzez	środki	dyscyplinujące	oraz	pozytywne	środki	motywujące,	

a	 także	mechanizmy	 zatrudniania	właściwych	 kontraktorów	

do	wykonywania	prac	szczególnie	niebezpiecznych.

• System informacyjny BHP na bramach wejściowych – testy

Na	monitorach	prezentowane	są	treści	skłaniające	pracowników,	

kontraktorów	oraz	gości	do	bezpiecznych	zachowań	na	terenie	

Zakładu	Produkcyjnego	w	Płocku.

3.2.1. 
Bezpieczeństwo w pracy
 

Bezpieczeństwo	w	pracy	jest	wartością	fundamentalną.	Oznacza	

realizowanie	celów	polityki	bezpieczeństwa	pracy	poprzez	wspólne	

działania	i	współpracę	wszystkich	pracowników	we	wszystkich	

obszarach.	

Nasz cel: 

„Zero wypadków – 100% bezpieczeństwa” 

Szereg	wdrożonych	w	tym	obszarze	dobrych	praktyk	pomaga	

w	osiągnięciu	założonego	celu.

Wypadkowość w PKN ORLEN w latach 2009–2011
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Inne	interesujące	przykłady	zrealizowanych	w	2011	roku	działań:

	 •	 opracowanie	i	wdrożenie	w	praktyce	prezentacji	i	progra

mów	wspomagających	procedury,	np.	program	„Asystent”	

wspomagający	 pracę	 specjalistów	 BHP	 czy	 poradnik	

wykonywania	prac	szczególnie	niebezpiecznych;

	 •	 monitorowanie	wymagań	prawnych	i	aktualizowanie	Kom

pleksowego	Systemu	Prewencji,	czyli	zbioru	wewnętrznych	

aktów	prawnych	z	zakresu	bezpieczeństwa	pracy,	ochrony	

ppoż.,	 bezpieczeństwa	 technicznego,	 procesowego	oraz	

ochrony	radiologicznej;

	 •	 koordynatorzy	(asystenci,	animatorzy)	BHP	w	poszczególnych	

obszarach	 produkcyjnych,	 odpowiadający	 za	współpra

cę	 z	 Biurem	Bezpieczeństwa	 i	 Higieny	 Pracy	w	 zakresie	

wdrażania	 standardów	bezpieczeństwa	 pracy	w	 swoich	

obszarach;

	 •	 system	wytycznych	bezpieczeństwa	pracy	wykorzystywany	

do	komunikowania	wymagań	bezpieczeństwa	pracy.	

Rok	 2012	 przebiegać	 będzie	 pod	 hasłem	„Dbam	o	 bezpie

czeństwo	 swoje	 oraz	 osób	współpracujących”.	 Przewidziano	

m.in.	kontynuowanie	projektu	Paszport	bezpieczeństwa	dla	naj

lepszych	 kontraktorów,	 zorganizowanie	 kolejnego	Otwar

tego	Dnia	Bezpieczeństwa,	kampanie	promocyjne	BHP,	ppoż.	

z	uwzględnieniem	zarządzania	stresem.	Spółka	nie	zapomina	

także	 o	 swoich	 partnerach,	 których	wspiera	we	wdrażaniu	

i	stosowaniu	najwyższych	standardów	BHP.

ZOBOWIĄZANIE

Wspomaganie, szkolenia kontrahentów w dziedzinie 

bezpieczeństwa pracy.

ZOBOWIĄZANIA

• Wprowadzenie słowniczka bezpieczeństwa pracy 

 na Portalu BHP.

• Organizowanie kolejnych konkursów BHP.

• Dalszy rozwój systemu wielokanałowego przekazu 

 treści skłaniających pracowników do pożądanych 

 zachowań w procesie pracy, zwłaszcza w zakresie 

 poprawy komunikacji.

3.2.2. 
Bezpieczeństwo procesowe

W	2011	 roku	przeprowadzonych	 zostało	12	analiz	 zagrożeń	

i	ryzyka	procesowego	dla	obiektów	technologicznych	usytuowa

nych	na	 terenie	Zakładu	Produkcyjnego	w	Płocku.	W	efekcie	

Mazowiecki	Komendant	Wojewódzki	Państwowej	Straży	Pożarnej	

wydał	decyzję	zatwierdzającą	zaktualizowaną	wersję	„Raportu	

o	bezpieczeństwie	dla	zakładu	produkcyjnego	w	Płocku	Polskiego	

Koncernu	Naftowego	ORLEN	SA”.	Potwierdził	wdrożenie	oraz	

poprawne	funkcjonowanie	w	Zakładzie	systemu	bezpieczeństwa	

gwarantującego	ochronę	życia	i	zdrowia,	ochronę	środowiska	

oraz	majątku	 produkcyjnego.	 Spełnione	 zostały	wymagania	

ustawy	 Prawo	Ochrony	 Środowiska	w	 zakresie	 zapobiegania	

poważnym	awariom	przemysłowym.

W	obszarze	bezpieczeństwa	procesowego	została	sporządzona	

pełna	dokumentacja	z	zakresu	zapobiegania	awariom	przemysło

wym	dla	zakładów	dużego	ryzyka	wystąpienia	poważnej	awarii	

przemysłowej.	Od	2011	roku	w	Zakładzie	Produkcyjnym	w	Płocku	

wykorzystywane	jest	specjalistyczne	oprogramo	wanie	kompute

rowe	wspomagające	wykonywanie	analiz	ryzyka	procesowego.

Na	bieżąco	wykonywano	analizy	oraz	nadzorowano	zagrożenia.

Na	2012	 rok	w	 zakresie	 bezpieczeństwa	procesowego	prze

widziano	m.in.:

	 •	 propagowanie	 na	 stronie	 internetowej	 Spółki	 informacji	

o	środkach	bezpieczeństwa	w	obiektach	PKN	ORLEN;

	 •	 wprowadzenie	 do	 stosowania	wskaźników	opóźnionych	

w	celu	dokładnej	oceny	skuteczności	Systemu	Zarządzania	

Bezpieczeństwem	Procesowym;

	 •	 bieżące	 analizy	 zdarzeń	 potencjalnie	 awaryjnych	w	 celu	

przeciwdziałania	występowaniu	 poważnych	 awarii	 prze

mysłowych.
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Zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników Spółki w dzia-

łania na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa pracy przynosi 

efekty, które są widoczne w codziennej pracy. 

To wskazuje nam, że obrany kierunek rozwoju bezpieczeństwa 

pracy jest kierunkiem słusznym i motywuje do wprowadzania 

kolejnych rozwiązań dla dalszej poprawy świadomości oraz 

bezpieczeństwa pracy w Spółce.

Dariusz Loska 

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

3.2.3. 
Bezpieczeństwo wykonawców zewnętrznych

W	kwestiach	 dotyczących	 bezpieczeństwa	pracy	 pracownicy	

wykonawców	zewnętrznych	(kontraktorów)	są	traktowani	tak	

samo,	jak	pracownicy	Koncernu.	Spółka	nadzoruje	i	kontroluje	

przestrzeganie	 przez	 nich	 przepisów	 i	 zasad	bezpieczeństwa	

pracy.	Wymagania	w	 tej	 dziedzinie	 oraz	 kwestie	 związane	

z	wyciąganiem	konsekwencji	za	nieprzestrzeganie	obowiązu

jących	wymagań,	ale	też	nagradzaniem	za	wzorowe	zachowania	

ujęte	 są	w	umowach	 z	 kontraktorami.	Mimo	 tych	wysokich	

standardów	nie	udało	się	uniknąć	w	2011	roku	dwóch	wypa

dków	ze	 skutkiem	 śmiertelnym.	Rezultatem	analizy	przyczyn	

i	okoliczności	było	wprowadzenie	konkretnych	działań,	które	

mają	nie	dopuścić	do	takich	zdarzeń	w	przyszłości.	Wprowadzone	

zostały	zasady	oceny	kontraktorów	w	zakresie	BHP.	Stanowią	

one	istotny	element	„Systemu	paszportów	dla	kontraktorów”.

ZOBOWIĄZANIE

Kontynuowanie opracowywania 

„Systemu paszportów dla kontraktorów”.

Modyfikowane	 są	 formy	 i	metody	 szkolenia	 pracowników	

zatrudnianych	przez	wykonawców	zewnętrznych.	

3.2.4. 
Ochrona przeciwpożarowa 

Zakładowa	Straż	Pożarna	(ZSP)	PKN	ORLEN	jest	wyspecjalizowaną	

jednostką	prowadzącą	działania	ratowniczogaśnicze.	W	Spółce	

działa	także	Krajowe	Centrum	SPOT*.

Rok

Rodzaj zdarzenia

Ogółem Wyjazdy
ZSP

Pożary
Miejscowe
zagrożenia Alarmy

fałszywe
Teren	Zakładu Poza

terenem
Zakładu

Ugaszone	
przed

przybyciem 
ZSPWłasne Obce Wszystkie

W	tym	
wyjazdy	

z	pogotowiem

2009 6 1 1 4 48 38 4 64 60

2010 14 1 1 4 92 63 13 125 121

2011 13 2 4 0 80 68 17 116 116

Zestawienie zbiorcze wszystkich zdarzeń w latach 2009–2011

Dowiedz się więcej:
Raport	odpowiedzialnego	biznesu	2010,	
str.	48	–	50*System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych.
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W	Koncernie	 prowadzone	 są	 systematyczne	oceny	 zagrożeń	

pożarowych	w	 celu	 ustalenia	 ryzyka	 pożaru	 oraz	 podejmo

wane	 działania	mające	 na	 celu	 ograniczanie	 lub	 likwidację	

tego	zagrożenia.	

Szczególna	 uwaga	 jest	 przywiązywana	do	 zwiększania	 świa

domości	niebezpieczeństwa	zaistnienia	pożaru.

ZSP	wspiera	inicjatywy	zmierzające	do	rozwoju	technik	i	techno

logii	ratowniczogaśniczych.	W	2011	roku	jako	jedyna	Zakładowa	

Straż	 Pożarna	 oraz	 jako	 jedna	 z	 trzech	 jednostek	 ochrony	

przeciwpożarowej	w	 Polsce	 uczestniczyła	w	 badaniach	 nad	

nowoczesnym	robotem	ratowniczym.	

Drugim	ważnym	projektem	badawczym	 jest	 iProtect.	 Jego	

uczestnicy	mają	za	zadanie	stworzyć	założenia	i	przygo	tować	

wzór	 inteligentnego	 ubrania	 ochronnego	 dla	 strażaków

	ratowników,	ratowników	górniczych	i	chemicznych.	Powinno	

ono	nie	tylko	zabezpieczać	ratownika	przed	wpływem	szkodli

wych	 czynników	zewnętrznych.	 Jego	 zadaniem	będzie	 także	

przekazywanie	informacji	o	stanie	zdrowia	i	kondycji	ratownika	

wykonującego	prace	w	warunkach	ekstremalnych.

3.2.5. 
Zapobieganie awariom 
radiologicznym

Zgodnie	z	wymogami	ustawy	Prawo	atomowe	oraz	uregulo

waniami	wewnętrznymi	Spółki	w	2011	roku	trwały	intensyw

ne	działania	 na	 rzecz	 zapobiegania	 awariom	 radiologicznym	

w	Zakładzie	Produkcyjnym	w	Płocku	i	Zakładzie	PTA	we	Wło

cławku.	Dotyczyły	one	w	szczególności	nadzoru	nad	źródłami	

promieniotwórczymi	 na	 stałe	 zamontowanymi	 na	 obiektach	

instalacyjnych.	 Ponadto	 do	 programu	 szkoleń	 okresowych	

z	zakresu	BHP	zostały	włączone	kwestie	ochrony	radiologicz

nej.	Do	ich	opracowania	został	wykorzystany	program	szkoleń	

zatwierdzony	przez	Prezesa	Państwowej	Agencji	Atomistyki.

Liczba zdarzeń w latach 2009–2011Liczba zdarzeń w latach 2009–2011
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3.2.6. 
Bezpieczeństwo w regionach 
i spółkach Grupy ORLEN

Wieloletnie	doświadczenie	w	tworzeniu	bezpiecznych	warunków	

pracy	przyniosło	efekt	w	postaci	obniżenia	wskaźników	wypad

kowości	w	Grupie	ORLEN.	Wskaźniki	te	od	kilku	lat	znacznie	

się	poprawiły	–	spadła	znacząco	liczba	wypadków	przy	pracy.	

Większość	 zarejestrowanych	wypadków	 należy	 do	 lekkich,	

niepowodujących	długotrwałej	absencji	chorobowej.	Nie	zare

jestrowano	wypadków	powtarzalnych,	 charakterystycznych	

dla	branży	chemicznej.

Grupa	 ORLEN	 buduje	 korporacyjny,	 nowoczesny	 system	

zarządzania	 bezpieczeństwem	 i	 higieną	 pracy.	 Planowane	

jest	m.in.	wprowadzenie	 jednolitego	systemu	audytów	wew

nętrznych	BHP.	

Na	 podkreślenie	 zasługuje	 dialog	 prowadzony	 w	 Grupie	

ORLEN.	 Spotkanie	 służb	 BHP	 pod	 hasłem	 „Dobre	 Praktyki	

Grupy	 Kapitałowej	 ORLEN	 2011”	 wzmocniło	 współpracę	

i	 poprawiło	 jakość	 komunikacji,	 pozwoliło	wymienić	wiedzę	

i	 doświad	czenia.	 Takie	 działania	 budują	 świadomość	wagi	

zagadnień	BHP,	co	w	istotny	sposób	wpływa	na	rozwój	kultury	

bezpieczeństwa	 pracy,	 zaś	warto	ściowe	 inicjatywy	 zostają	

upowszechnione	w	Spółce.

Liczba wypadków w Grupie ORLEN 

w latach 2009–2011
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Wypadki w Grupie ORLEN w podziale na kategorie 

w latach 2009–2011

Wyszczególnienie Grupa 
ORLEN*

Wypadki	przy	pracy

2009 85

2010 73

2011** 76

Absencja	chorobowa
(dni	kalendarzowe	liczone	z	chwilą	
uzyskania	zwolnienia	lekarskiego)

2009 3 501

2010 2 595

2011** 2 944

Wskaźnik	ciężkości	
(liczba	dni	absencji	chorobowej	
przypadająca	na	1	wypadek)

2009 41,18

2010 35,55

2011** 38,73

Choroby	zawodowe

2009 0

2010 0

2011** 0

Współczynnik	TRR

2009 4,17

2010 3,86

2011** 2,26

Współczynnik TRR 
wykazuje	korelację	ze	współczynnikiem	częstotliwości.	
Z	uwagi	na	bardziej	precyzyjne	dane,	współczynnik	ten	

pełniej	oddaje	stan	wypadkowości	w	firmie.	
W	porównaniu	z	innymi	światowej	skali	koncernami	
branży	rafineryjnej	i	petrochemicznej	plasuje	się	

na	porównywalnym	poziomie.

* Dane dotyczą 22 wiodących spółek Grupy ORLEN (bez PKN ORLEN).
** W 2011 roku monitorowanie wskaźników wypadkowości zostało poszerzone 

o 10 nowych spółek (w tym PKN ORLEN).
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Zaangażowanie	 na	 rzecz	 rozwoju	 społecznego	 to	 inwestycja	

w	 przyszłość.	 Podejmowane	 dziś	 działania	w	 perspektywie	

czasu	mogą	prowadzić	 do	osiągnięcia	 równowagi	 pomiędzy	

interesami	różnych	grup.	W	tym	celu	niezbędna	jest	współpraca	

i	prowadzenie	dialogu	z	otoczeniem.	

4.1. 
ODPOWIEDZIALNY 
DARCZYŃCA

PKN	ORLEN	to	firma	o	długiej	tradycji	działań	na	rzecz	społeczeń

stwa.	Dobroczynność	jest	traktowana	jako	ważny	wkład	w	zrów

noważony	rozwój.	Jej	istotą	jest	pomaganie	w	sposób	mądry,	

służący	dobru	wspólnemu.	Koncern	wyróżnia	to,	iż	niezależnie	

od	 prowadzonych	 projektów	 dobroczynnych	 powołał	 także	

korpo	racyjną	Fundację,	która	realizuje	społe	czną	misję	fundatora.	

Z	 kolei	 sama	Spółka	prowadzi	własne	projekty	dobroczynne,	

w	tym	głównie	na	rzecz	bezpieczeństwa.	Wspiera	także	orga

nizacje	 pozarządowe	 realizujące	ważne	 społe	czne	 inicjatywy,	

szczególną	uwagę	przywiązując	do	edukacji.	Uzdolniona	mło

dzież	i	jej	innowacyjne	projekty	mogą	liczyć	na	zainteresowanie	

ze	strony	PKN	ORLEN.

Spółka	jest	zaangażowana	we	wspieranie	rozwoju	społeczności	

lokalnych,	zdrowia,	kultury.	Większość	z	nich	to	przedsięwzięcia	

wieloletnie.

Na	podkreślenie	 zasługuje	 także	 aspekt	 społeczny	projektów	

sponsorskich.	Istotnym	elementem	oceny	ich	wartości	są	korzyści	

społeczne	jakie	ze	sobą	niosą.

Należy	także	wspomnieć	o	wciąż	unikatowych	w	skali	polskiej	

i	 europejskiej,	 choć	 zainaugurowanych	 przez	 PKN	ORLEN	

przed	laty,	projektach	partnerstw	międzysektorowych.	Są	one	

ważnym	 elementem	 szerokiego	 spektrum	działań	 na	 rzecz	

społeczności	lokalnych.

Zgodnie	z	najlepszymi	praktykami	biznesu	odpowiedzialnego	

społecznie	większość	projektów	społecznych	to	przedsięwzięcia	

planowane	na	wiele	lat,	z	myślą	o	przyszłych	pokoleniach.

Od zawsze byłem marzycielem. Inspirowałem się ludźmi takimi jak 

Henry Ford i wierzyłem, że moje marzenia się spełnią. Mówi się, 

że dobry pomysł to już połowa sukcesu i że wiara przenosi góry. 

Brakowało mi tylko klucza do drzwi, które chciałem otworzyć. 

Marzenia udało mi się zrealizować dzięki stypendium Fabryki 

Energii Społecznej z zarządzania projektami. Nauczyłem się, 

jak skutecznie przejść przez drogę „od idei do realizacji”, jak 

współpracować z ludźmi i w jaki sposób zarządzać projektem 

na najwyższym poziomie. Szkolenie połączone było z praktyką – 

realizacją własnego pomysłu. „Jak zostać kosmonautą” – projekt 

który tworzymy, zmieni pesymistyczne spojrzenie młodych ludzi 

na rynek pracy w Polsce. Pokażemy naszym rówieśnikom, jak 

zrealizować swoje marzenia zawodowe. My swoje już zaczęli-

śmy spełniać – doświadczenie, które zdobyłem przy projekcie 

od razu zapewniło mi awans w oczach pierwszego pracodawcy.

Mateusz Jeziorski 

Stypendysta Fabryki Energii Społecznej

Dowiedz się więcej:
www.orlen.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes
/OtoczenieSpoleczne/Dobroczynnosc
/Strony/default.aspx

  Nagroda Specjalna	za	długoletnie	i	konsekwentne	wspie

ranie	działań	społecznych	w	5.	edycji	konkursu	„Liderzy	

Filantropii”	 organizowanego	 przez	 Forum	Darczyńców	

pod	patronatem	Giełdy	Papierów	Wartościowych.	
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4.2. 
FUNDACJA ORLEN – DAR SERCA

Fundacja	ORLEN	–	DAR	SERCA	jest	jedną	z	pierwszych	na	polskim	

rynku	 fundacji	 korporacyjnych.	 Powołana	 przez	 PKN	ORLEN	

20	sierpnia	2001	roku	z	powodzeniem	realizuje	własne	projekty	

służące	podnoszeniu	jakości	życia	społecznego.

W	2011	roku	Fundacja	znalazła	się	wśród	najczęściej	wskazywa

nych	polskich	marek	kojarzonych	z	działalnością	dobroczynną.

WIZJA
Fundacja	ORLEN	–	DAR	SERCA	–	organizacja	pożytku	publicz

nego,	 realizuje	w	 imieniu	 Fundatora	 długofalowe	programy	

na	 rzecz	 Rodzinnych	Domów	Dziecka,	wyrównywania	 szans	

edukacyjnych	utalentowanej	młodzieży	oraz	pomocy	lokalnym	

społecznościom,	prowadzi	projekty	w	zakresie	bezpieczeństwa	

i	ochrony	zdrowia.

MISJA
Fundacja	buduje	partnerskie	relacje	i	rozwija	swoje	programy	

na	drodze	dialogu	z	interesariuszami	oraz	zamierza	być	wiodącym	

partnerem	w	obszarze	prowadzonych	działań.

Lepsza przyszłość

Programem	 realizowanym	od	 chwili	 powstania	 Fundacji	 jest	

wszechstronna	 pomoc	 Rodzinnym	Domom	Dziecka	 (RDD).	

Ze	wsparcia	 korzysta	 obecnie	 ponad	 2	 tys.	wychowanków	

z	ok.	260	domów	z	całej	Polski.	Fundacja	przekazuje	im	środki	

na	doraźną	pomoc,	leczenie	i	rehabilitację,	wyposaża	je	w	karty	

paliwowe.

Od	kilku	lat	RDD	uczestniczą	w	organizowanych	przez	Fundację	

letnich	wakacjach.	W	2011	 roku	 aż	 179	dzieci	 i	 50	 opieku

nów	 z	 27	 domów	 z	 całej	 Polski	mogło	 skorzystać	 z	wakacji	

nad	morzem.	Fundacja	wzbogaca	wypoczynek	o	dodatkowe	

elementy	o	charakterze	sportowoedukacyjnym.	W	minionym	

roku	był	to	program	zorganizowany	przez	strażaków	z	Powia

towej	 Straży	 Pożarnej	 z	Gryfic	 oraz	 zajęcia	 Letniej	Akademii	

Małego	Policjanta	prowadzone	przez	zachodniopomorską	policję.	

Dodatkową	 atrakcją	 była	wizyta	Marcina	 Lewandowskiego,	

wybitnego	lekkoatlety,	finalisty	Mistrzostw	Świata,	uczestnika	

Igrzysk	Olimpijskich,	wielokrotnego	rekordzisty	i	mistrza	Polski,	

członka	Grupy	Sportowej	ORLEN.

Dzieci	z	Rodzinnych	Domów	Dziecka	biorą	też	udział	w	organi

zowanych	przez	PKN	ORLEN	i	Fundację	imprezach.	W	czerwcu	

2011	roku	młodzi	pasjonaci	motoryzacji	uczestniczyli	w	wyś

cigach	 ulicznych	 „VERVA	 STREET	 RACING”.	 Ponad	 70	 RDD	

skorzystało	również	z	propozycji	udziału	w	konkursie	na	oficjalną	

kartkę	świąteczną	Koncernu,	którego	finał	odbył	się	w	grudniu	

2011	 roku,	 podczas	 uroczystego	 Spotkania	Mikołajkowego	

w	Płocku.

Z	tej	okazji	zainaugurowany	został	fanpage	Fundacji	„Debeścia

ki”	na	portalu	społecznościowym	Facebook.	Profil	dedykowany	

jest	młodym	podopiecznym	Fundacji,	która	w	ten	sposób	chce	

promować	ich	talenty,	sukcesy	i	osiągnięcia.	Każdy	z	użytkow

ników	Facebooka	może	poznać	zagadki	i	ciekawostki,	których	

autorami	 są	 dzieci	 z	 Rodzinnych	Domów	 oraz	 stypendyści	

Fundacji.	Fanpage	dostępny	jest	pod	adresem:	

www.facebook.com/orlen.dar.serca.

Co	 roku	 duża	 grupa	wychowanków	 z	 Rodzinnych	Domów	

Dziecka	korzysta	także	z	dedykowanego	im	programu	stypen

dialnego.	W	2011	roku	stypendystami	Fundacji	było	127	uczniów	

i	23	studentów.



Fot. Tomasz Pietrzyk
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By	wspierać	rozwój	kompetencji	osób	prowadzących	Rodzinne	

Domy	Dziecka,	w	2011	 roku	Fundacja	ORLEN	–	DAR	SERCA	

wydała	poradnik	„Rodzinne	domy	dziecka	–	opieka,	wychowanie,	

terapia”,	pod	naukową	redakcją	prof.	Barbary	Weigl	oraz	Leszka	

Drozdowskiego.	Książka,	będąca	efektem	pracy	z	opiekunami	

z	Rodzinnych	Domów	Dziecka	podczas	warsztatów	w	Serocku	

(2010	 rok),	 jest	w	 opinii	 recenzentów	 nowatorską	 pozycją	

na	rynku	wydawnictw	poświęconych	problematyce	wychowania.	

Patronem	honorowym	publikacji	 został	 Pan	Minister	Marek	

Michalak	–	Rzecznik	Praw	Dziecka.

STREFA EKSPERTA

Proces wychowania to trudne i odpowiedzialne zadanie. 

Bywa, że przerasta możliwości, czasem niestety także chęci 

dorosłych. Odrzucenie emocjonalne, napięcia i problemy 

rodzinne, wywołują w psychice dziecka niepowetowane 

skutki. Stąd krótka droga do zaburzeń, które mogą rzutować 

na całe przyszłe życie. A dziecko potrzebuje odpowiedniej 

dawki witaminy „M”, czyli miłości, ciepła i akceptacji.

Fundamentalnym i niezbywalnym prawem dziecka jest 

prawo do rodziny. Jeśli naturalna nie podołała trudom 

wychowania, koniecznie trzeba dać dziecku drugą szansę. 

Są nią z pewnością zastępcze formy opieki rodzicielskiej, 

jak np. rodzinne domy dziecka. Prowadzenie ich to waż-

na misja. To dla dzieci pozbawionych naturalnej pieczy 

rodzicielskiej szansa, aby poczuły się jak w rodzinie, a nie 

w powołanej przepisami „placówce”.

Z dziećmi można i trzeba rozmawiać, bo człowiek, szczególnie 

ten najmniejszy, potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem. 

Trzeba także wspierać ich rodziców i opiekunów, podnosić ich 

kompetencje, bo problemy wychowawcze mają to do siebie, 

że nie można ich zignorować, odłożyć na bok, zapomnieć. 

Dzieckiem jest się tylko raz – wychowanie to wielkie 

wyzwanie, ale także wielki dar. Dorośli powinni 

pamiętać, że drugiej szansy, aby wychować 

szczęśliwego, spełnionego człowieka 

mogą nie mieć.

Marek Michalak  

Rzecznik Praw Dziecka RP

Aby	skuteczniej	pomagać	Rodzinnym	Domom	Dziecka,	Funda

cja	prowadzi	akcję	„1%=TWÓJ	DAR	SERCA”.	Również	klienci	

PKN	ORLEN	wspierają	nasze	działania,	przekazując	punkty	zebra

ne	w	ramach	programu	VITAY	na	dofinansowanie	konkretnych	

potrzeb	wychowanków	RDD.	Punkty	przekazane	w	2011	roku	

klienci	przeznaczyli	na	sfinansowanie	łącznie	5	153	obiadów,	

150	zestawów	przyborów	szkolnych,	567	godzin	zajęć	rehabi

litacyjnych	oraz	77	stypendiów.

Inwestycja w talenty 

Fundacja	wspiera	stypendiami	zdolnych	 i	ambitnych	uczniów	

gimnazjów	i	szkół	ponadgimnazjalnych.	Obecnie	realizuje	pro

gram	ogólnopolski	oraz	dwa	lokalne	skierowane	do	uczniów	

z	Płocka	i	powiatu	płockiego.	

W	2011	roku	ze	wsparcia	Fundacji	skorzystało	ponad	420	mło

dych	 osób,	 które	 dzięki	 stypendiom	mogą	 rozwijać	 swoje	

zainteresowania,	 pasje	 i	 talenty.	 Dla	 Fundacji	 ważne	 jest,	

by	jej	stypendyści	byli	aktywni	tam,	gdzie	najbardziej	potrzeba	

bezinteresownej	 pomocy.	Dlatego	obok	osiągnięć	 szkolnych,	

artystycznych	 i	 sportowych	 u	 kandydatów	 do	 stypendiów	

wysoko	oceniane	jest	zaangażowanie	w	sprawy	społeczności,	

z	których	się	wywodzą.

Projekty	stypendialne	ewoluują	tak,	aby	dać	szansę	najlepszym	

i	 najambitniejszym	młodym	 ludziom,	 których	 talent	może	

rozwinąć	się	w	pełni	dzięki	wsparciu	materialnemu.	Fundacja	

przygotowała	 autorski	 program	 stypendialny	 dedykowany	

młodym	pasjonatom	chemii.
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  Wyróżnienie w konkursie „POZYTYWISTA ROKU” 

	 	 organizowanym	przez	Fundację	WOKULSKI	za	 realizację	

programów	edukacyjnych.	

Bezpieczeństwo, ratownictwo i ochrona zdrowia

Współpracując	z	policją,	strażą	pożarną	oraz	jednostkami	służb	

medycznych,	 Fundacja	ORLEN	 –	DAR	 SERCA	 przyczynia	 się	

do	zwiększania	świadomości	i	wiedzy	w	zakresie	ratownictwa	

i	 ochrony	 zdrowia,	 szczególnie	 gdy	w	 grę	wchodzi	 bezpie

czeństwo	najmłodszych.	W	2011	roku	Fundacja	przygo	towała	

ogólnopolską	 akcję	 „Dziecko	w	 drodze”.	 Ponad	 320	 tys.	

naklejek	 informujących	o	 obecności	 dzieci	w	 autach	 zostało	

przekazanych	kierowcom	odwiedzającym	stacje	paliw	PKN	ORLEN	

oraz	sieci	BLISKA.

 

  

	 	 organizowanym

W	2011	roku	Fundacja	wspierała	działania	na	rzecz	bezpieczeń

stwa.	Przekazała	m.in.	środki	na	zakup	samochodów	służbowych,	

paliwa	oraz	projekty	edukacyjne.	Fundacja	kontynuowała	także	

współpracę	z	Komendą	Miejską	Policji	w	Płocku	w	ramach	akcji	

„Zebra	w	paski	też	ma	odblaski”	oraz	przekazała	Straży	Miejskiej	

w	Płocku	środki	na	zakup	pojazdu	patrolowego.

Jedną	 z	 najważniejszych	 decyzji	 Fundatora	 było	 przekazanie	

poprzez	Fundację	ORLEN	–	DAR	SERCA	środków	na	rozbudowę	

Oddziału	Anestezjologii	i	Intensywnej	Terapii	w	Wojewódzkim	

Szpitalu	Zespolonym	w	Płocku.	Umożliwi	to	hospitalizację	więk

szej	liczby	pacjentów	w	stanach	bezpośredniego	zagrożenia	życia.	

Płocki	Szpital	otrzymuje	także	ciekły	azot,	niezbędny	do	prze

chowywania	 próbek	materiału	 biologicznego,	 chirurgicznych	

zabiegów	kriogenicznych	oraz	krioterapii.	Fundacja	przeznacza	

również	 środki	 na	 leczenie	 i	 rehabilitację	 dla	wymagających	

szczególnej	opieki	osób	chorych	i	niepełnosprawnych.	

Wszechstronny rozwój społeczności lokalnych

W	sposób	szczególny	Fundacja	swoje	zaangażowanie	kieruje	

do	Płocka,	współpracując	z	instytucjami	wychowawczymi	i	kultu

ralnymi	oraz	udzielając	pomocy	organizacjom	pozarządowym	

i	osobom	 indywidualnym.	W	2011	roku	Fundacja	przekazała	

m.in.	środki	finansowe	oraz	sprzęt	kompute	rowy	na	potrzeby	

świetlicy	 środowiskowej	 płockiego	 oddziału	 Towa	rzystwa	

Przyjaciół	 Dzieci.	 Fundacja	 została	 także	 partnerem	 akcji	

„Zaczarowany	 Tornister”,	 prowadzonej	 przez	Wolontariat	

Pracowniczy	PKN	ORLEN.

Debeściaki	znajdziesz	na: 

www.facebook.com/orlen.dar.serca

Dowiedz się więcej:
www.orlendarserca.pl
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4.3. 
ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

ORLEN dla Płocka

PKN	ORLEN	kontynuuje	wieloletnie	 działania	na	 rzecz	 społe

czności	 lokalnej.	 Spółka	 angażuje	 się	w	 inicjatywy	ważne	

dla	płocczan	i	regionu.

  Nominacja w konkursie Firma Dobrze Widziana 

	 	 organizowanym	przez	Business	Centre	Club	na	najlepszy	

wizerunek	w	 kontekście	 społecznej	 odpowiedzialności	

biznesu	w	województwie	mazowieckim.	

Wsparcie rozwoju sportu 

W	2011	roku	kontynuowany	był,	potwierdzony	zawartą	w	lipcu	

2010	roku	czteroletnią	umową,	sponsoring	zespołu	piłki	ręcznej	

ORLEN	Wisła	Płock.	Koncern	wspierał	płocki	Klub	w	działaniach	

wizerunkowych	 skupiając	 się	 przede	wszystkim	na	 promocji	

drużyny	–	zdobywców	tytułu	Mistrza	Polski	2011.	

Jako	partner	odpowiedzialny	społecznie	PKN	ORLEN	dużą	wagę	

przykładał	 do	umożliwienia,	 przy	współpracy	 z	ORLEN	Wisłą	

Płock,	rozwoju	sportu	wśród	młodzieży.	Ten	cel	realizowany	był	

poprzez	 sponsoring	 kolejnej	 edycji	 projektu	ORLEN	Handball	

Mini	Liga,	w	ramach	którego	młodzi	adepci	piłki	ręcznej	dos

konalą	swoje	umiejętności.	Dodatkową	motywacją	 i	nagrodą	

dla	wyróżniających	się	juniorów	była	możliwość	wyprowadza

nia	 na	 boisko	ORLEN	Areny	 zawodników	drużyn	 grających	

w	meczach	Ligi	Mistrzów.	

Ponadto,	zapraszając	na	mecze	piłki	ręcznej	swoich	pracowni

ków	(poprzez	dystrybucję	puli	bezpłatnych	biletów	wewnątrz	

firmy),	ORLEN	wpływa	pośrednio	na	promocję	samej	dyscypliny	

i	propagowanie	sportu.	Pracownicy	 i	 ich	rodziny	mają	okazję	

przekonać	 się,	 że	 piłka	 ręczna	 to	 dyscyplina	widowiskowa,	

a	mecze	to	możliwość	spędzania	wolnego	czasu	w	przyjaznej	

atmosferze	niekonfliktowego	kibicowania.

CSR jest postrzegany w PKN ORLEN jako sposób zarządzania 

i podejmowania decyzji biznesowych. Również tych dotyczą-

cych zaangażowania sponsorskiego. Wybierając do realizacji 

konkretny projekt bierzemy pod uwagę wpływ jaki wywieramy 

na otoczenie. Nie tylko jego doraźne skutki, ale i długofalowe 

konsekwencje. Dlatego wspieramy wartościowe inicjatywy 

kulturalne, edukacyjne i sportowe, mające szanse poprawić 

jakość życia płocczan oraz w sposób trwały i pozytywny wpły-

wać na środowisko. 

Społeczny zwrot z tych inwestycji to dla nas suma pozytywnych 

społecznych emocji i wymiernych korzyści mierzonych spad-

kiem przestępczości czy poprawą stanu zdrowia mieszkańców. 

Fes tiwal Audioriver, nowoczesny plac zabaw dla dzieci, remonty 

kolejnych oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

czy Płock ORLEN Polish Open, to przykłady naszych konkre

tnych działań.

Zbigniew Burżacki 

Kierownik Działu Sponsoringu Społecznego i CSR

  

	 	 organizowanym
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Nowoczesna baza sportowa

Od	 2010	 roku	 PKN	ORLEN	 jest	 sponsorem	 tytularnym	 hali	

sportowowidowiskowej	ORLEN	Arena,	 finansując	wspólnie	

z	Urzędem	Miasta	 Płocka	 jej	 budowę.	Dzięki	 tej	współpracy	

społeczność	 lokalna	 otrzymała	 nowoczesny	 ośrodek	 sportu	

i	rekreacji,	na	który	od	lat	czekała.	Uzyskała	także	możliwość	

uczestniczenia	w	ciekawych	wydarzeniach	masowych	o	randze	

ogólnopolskiej,	a	nawet	międzynarodowej.	

Powstanie	ORLEN	Areny	stworzyło	mieszkańcom	Płocka	i	regionu	

możliwość	uczestniczenia	w	meczach	piłki	ręcznej,	które	wcze

śniej	odbywały	się	trudnych	warunkach	starej	hali.	Klub	zrzesza	

dużą	grupę	fanów,	która	od	2011	roku	wciąż	się	powiększa	

dzięki	dostępności	meczy	dla	mieszkańców	i	komfortowi	ich	oglą

dania,	jaki	stwarza	ten	obiekt.	

Płock – inne, wybrane aktywności 

Oprócz	 projektów	 cyklicznych,	wieloletnich,	 do	 Koncernu	

każdego	 roku	wpływają	 liczne	prośby	 o	wsparcie	 realizowa

nych	w	 Płocku	 inicjatyw,	wydarzeń,	 aktywności	 dotyczących	

różnorodnych	 dziedzin.	W	2011	 roku	Koncern	 uczestniczył	

m.in.	w	realizacji	takich	lokalnych	projektów,	jak:	festiwal	Audio

river,	Rynek	Sztuki,	Letni	Festiwal	Muzyczny,	Jubileusz	65	–	lecia	

Harcerskiego	Zespołu	Pieśni	 i	Tańca	„Dzieci	Płocka”,	Festiwal	

Piękna,	Festiwal	Skarpa,	Bieg	Tumski,	Triathlon,	Ogólnopolska	

Olimpiada	Młodzieży,	Płock	ORLEN	Polish	Open,	Piknik	Lotniczy.

Główne	kryteria	jakimi	kieruje	się	Koncern	przy	wyborze	projek

tów	do	realizacji	w	Płocku	nie	są	atuty	promocyjne,	ale	przede	

wszystkim	możliwości	i	korzyści	jakie	dana	inicjatywa	przyniesie	

płockiej	społeczności.	ORLEN	stara	się	finansować	takie	przed

sięwzięcia,	których	beneficjentami	są	mieszkańcy	miasta	oraz	

te,	które	niosą	szanse	dla	rozwoju	miasta.

Współpraca z władzami lokalnymi

PKN	ORLEN	jako	największa	firma	działająca	na	terenie	Płocka	

wspiera	Urząd	Miasta	w	 realizacji	 działań	 na	 rzecz	 rozwoju	

miasta	i	poprawy	warunków	bytu	jego	mieszkańców.	W	ramach	

tej	współpracy	w	2011	roku	Koncern	złożył	formalną	deklarację	

współfinansowania	 budowy	 infrastruktury	miejskiej	 dla	 naj

młodszych	mieszkańców	Płocka	–	skate	parku	i	placu	zabaw.	

Są	 to	 kolejne	 już	 inicjatywy	wdrażane	w	 ostatnich	 latach	

z	pomocą	PKN	ORLEN,	w	szczególności	nakierowane	na	stwo

rzenie	lepszych	warunków	rozwoju	dla	dzieci	i	młodzieży.

Partnerstwo międzysektorowe

Innym	realizowanym	w	ubiegłym	roku	projektem	była	konty

nuacja	 stworzonego	dekadę	 temu	po	 raz	 pierwszy	w	 Polsce	

partnerstwa	międzysektorowego.	Nowatorski	w	skali	kraju	projekt	

realizowany	 z	 udziałem	Organizacji	 Narodów	Zjednoczonych	

ds.	Rozwoju	(UNDP)	już	w	2005	roku	przybrał	formę	Fundacji	

„Fundusz	Grantowy	dla	Płocka”.

W	ramach	działalności	instytucji	w	2011	roku,	ORLEN	przekazał	

na	realizację	projektów	społecznych	fundusze,	które	umożliwiły	

sfinansowanie	nie	tylko	corocznych	edycji	konkursów	granto

wych,	ale	także	przeprowadzenie	szkoleń	dla	płockich	organi

zacji	 pozarządowych.	Współpraca	 PKN	ORLEN	 z	 pozostałymi	

partnerami	Fundacji,	umożliwiła	zrealizowanie	w	ubiegłym	roku	

25	projektów	o	 łącznej	wartości	ponad	260	 tys.	 zł.	Wsparto	

projekty	adresowane	do	osób	niepełnosprawnych,	starszych,	wy

kluczonych	społecznie	oraz	dzieci	i	młodzieży.	Grantami	Fundacji	

sfinansowane	zostały	także	innowacyjne	inicjatywy	w	dziedzinie	

kultury,	 edukacji	 i	 sportu.	Działalność	 Fundacji	 jest	 również	

wspierana	przez	Basell	Orlen	Polyolefins,	spółkę	z	Grupy	ORLEN.	

Gdy w 2002 roku PKN ORLEN przystępował do realizacji pierw-

szego w Polsce Programu Partnerstwa Międzysektorowego, wielu 

obserwatorów zastanawiało się czy taki model współpracy jest 

możliwy i jak długo potrwa. Jak widać po pięknej, bo dziesiątej 

już rocznicy istnienia projektu, nieprzerwana współpraca biznesu 

z samorządem na rzecz trzeciego sektora jest możliwa i przynosi 

wymierne korzyści wszystkim interesariuszom. Jesteśmy więc 

najlepszym przykładem na to, że wypracowany mechanizm 

współfinansowania działań podejmowanych przez organizacje 

pozarządowe służy realizacji celów strategii zrównoważonego 

rozwoju miasta. W ciągu dekady wsparliśmy ponad 250 pro-

jektów na łączną sumę blisko 3,7 mln zł.

Arkadiusz Ciesielski  

Starszy specjaista, Biuro Prasowe PKN ORLEN,

Członek Zarządu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”
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4.4. 
ORLEN DLA SPORTU

W	2011	roku	PKN	ORLEN	koncentrował	swoje	działania	stra

tegiczne	w	zakresie	sponsoringu	sportowego	na	dwóch	pod

stawowych	obszarach,	tj.	sportach	motorowych	–	ORLEN	Team	

i	VERVA	Racing	Team	oraz	lekkiej	atletyce	–	Grupa	Sportowa	

ORLEN.	Projekty	 sportowe	 stanowiły	ważny	element	 sukcesu	

marketingowego	poszczególnych	marek	handlowych	 (VERVA	

i	Stop	Cafe),	dla	których	były	istotnym	nośnikiem	działań	pro

mocyjnych.	Koncern	ponadto	inwestował	w	sportowców	oraz	

inicjatywy	przyczyniające	 się	 do	 poprawy	 i	 rozwoju	 kondycji	

polskiego	sportu.	W	minionym	roku	działania	te	przybrały	jednak	

nowy,	już	nie	tylko	sponsoringowy,	ale	również	społeczny	wymiar.

PKN	ORLEN	poprzez	wsparcie	dla	poszczególnych	sportowców	

startujących	w	 zawodach	międzynarodowej	 rangi	 towarzy

szył	zmianom	w	społecznym	podejściu	do	sportu.	Sportowcy	

nie	 tylko	 skupiali	 się	 na	 startach	w	 zawodach,	 ale	 również	

angażowali	w	szereg	działań	mających	na	celu	popularyzację	

aktywnego	stylu	życia	i	promocję	sportu,	a	także	w	spełnianie	

marzeń	młodych	ludzi.	Poza	wsparciem	dla	swoich	flagowych	

projektów	 PKN	ORLEN	buduje	 pozytywne	 relacje	 z	 aspirują

cymi,	młodymi	zawodnikami	oraz	 stara	 się	 stworzyć	warunki	

rozwoju	dla	wschodzących	talentów.	Dlatego	też	po	raz	kolejny	

objął	 patronatem	 pełen	 cykl	 Czwartków	 Lekkoatletycznych	

oraz	piłkarski	„Turniej	Orlika”,	dając	wyraz	nie	tylko	swojego	

zaangażowania	w	aktywizację	lokalnych	społeczności,	ale	również	

zachęcając	do	różnorodnych	działań	sportowych	i	prowadzenia	

aktywnego	życia.

Wymiana	doświadczeń	pomiędzy	dziećmi	i	sportowcami	zwią

zanymi	z	PKN	ORLEN	na	temat	osiągania	sukcesu	i	stawiania	

sobie	ambitnych	celów,	wpisała	się	już	na	stałe	do	kalendarza	

wydarzeń	 Koncernu.	W	 2011	 roku	 lekkoatletyczna	Grupa	

Sportowa	ORLEN	ponownie	uczestniczyła	w	Pikniku	Olimpijskim,	

podczas	którego	propagowała	ducha	sportowej	rywalizacji	i	fair	

play	wśród	kibiców	i	zawodników.	

Dla	 PKN	ORLEN	 istotne	 są	 nie	 tylko	wyniki	 sponsorowanych	

zawodników	oraz	efektywność	działań.	Liczy	się	także	to,	w	jaki	

sposób	 sukces	 został	 osiągnięty	 oraz	 jakie	wartości	może	

przekazać	dany	zawodnik	czy	zespół	swoim	naśladowcom.	

4.5. 
ORLEN DLA KULTURY I EDUKACJI

Rok	2011	to	kolejny	rok	aktywności	Koncernu	jako	mecenasa	

kultury	i	sztuki.	Przy	udziale	PKN	ORLEN	w	warszawskim	Muzeum	

Narodowym	odbyła	się	wystawa	„Chcemy	być	nowocześni”.	

Prezentowała	dorobek	polskiego	designu	lat	19551968.	Publi

czność	miała	możliwość	obejrzenia	najcenniejszych	przykładów	

polskiego	wzornictwa	przemysłowego	i	sztuki	użytkowej.

Podobnie	jak	w	minionych	latach	PKN	ORLEN	sponsorował	galę	

wręczenia	„Złotych	Kaczek”	–	najstarszych	polskich	nagród	fil

mowych	przyznawanych	przez	czytelników	miesięcznika	„FILM”.	

Tradycyjnie	też	Koncern	wsparł	organizatorów	Wielkanocnego	

Festiwalu	Ludwiga	van	Beethovena,	jednego	z	najważniejszych	

festiwali	muzyki	poważnej	organizowanych	w	Polsce.

Aktywność	Koncernu	nie	ogranicza	się	jedynie	do	wspierania	

konkretnych	instytucji,	czy	też	poszczególnych	wydarzeń	arty

stycznych.	 Przybliżamy	 sztukę	 osobom	wykluczonym,	 które	

z	różnych	przyczyn	mają	ograniczoną	możliwość	uczestnictwa	

w	życiu	kulturalnym.	PKN	ORLEN	znalazł	się	w	gronie	sponso

rów	spektaklu	„Życie	w	zasięgu	ręki”,	projektu	realizowanego	

przez	Fundację	Między	Słowami.	Przedstawienie	było	dostępne	

także	w	wersji	z	audiodeskrypcją	umożliwiającą	odbiór	sztuki	

osobom	słabo	widzącym.	Wśród	widzów	spektaklu	znaleźli	się	

zaproszeni	przez	PKN	ORLEN	podopieczni	Towarzystwa	Opieki	

nad	Ociemniałymi	w	Laskach.

Czwartki Lekkoatletyczne

PKN	ORLEN	od	czterech	lat	pełni	rolę	partnera	cyklu	Czwartków	

Lekkoatletycznych	 –	największej	 imprezy	 sportowej	w	Polsce	

adresowanej	do	dzieci	i	młodzieży.	Czwartki	Lekkoatletyczne	są	

sportowym	i	wizerunkowym	sukcesem,	a	ich	finały	każdego	roku	

gromadzą	 tysiące	młodych	 sportowców,	którzy	w	przyszłości	

będą	 stanowili	 trzon	 polskiej	 kadry.	Największym	benefitem	

projektu	jest	jednak	propagowanie	zdrowego	trybu	życia	oraz	

zaszczepianie	w	najmłodszych	ducha	sportowej	rywalizacji.

Dowiedz się więcej:
www.orlen.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes
/OtoczenieSpoleczne/DobrePraktykiCSR
/Strony/default.aspx
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„ORLEN. Bezpieczne drogi” to wyjątkowy program adreso

wany do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tworząc 

go chcieliśmy realnie przyczynić się do podnoszenia poziomu 

bezpieczeństwa poprzez promowanie właściwych zachowań 

na polskich drogach. Program jest dla nas naturalnym uzu-

pełnieniem prowadzonej działalności biznesowej.

W ciągu pięciu lat funkcjonowania programu zrealizowaliśmy 

kolejne edycje „Konkursu Inicjatyw Bezpieczne Drogi”, którego 

ideą było inspirowanie do działania, promowanie oraz pomoc 

w realizacji najciekawszych inicjatyw służących realnej poprawie 

bezpieczeństwa na naszych drogach.

Pod szyldem programu przeprowadziliśmy także trzy kampanie 

społeczne: „Rodzice wzorem dla dziecka” (2009), „2 godziny 

jazdy, 20 minut przerwy” (2010), „Niech żyją motocykliści! 

Niech żyją kierowcy!” (2011).

Justyna Prośniewska  

Specjalista, Dział Sponsoringu Społecznego i CSR

Pamiętając	 o	 lokalnych	 zobowiązaniach	 i	 oczekiwaniach	

społe	czności	 lokalnej,	 Koncern	 kontynuował	 współpracę	

z	najwa	ż	niejszymi	płockimi	instytucjami	kulturalnymi:	Muzeum	

Mazowieckim,	Biblioteką	 Zielińskich,	 czy	 też	 Płocką	Orkiestrą	

Symfoniczną	wspierając	ich	bieżącą	działalność.

PKN	 ORLEN	 konsekwentnie	 wspiera	 edukację.	 Zachęca	

m.in.	do	polubienia	chemii.	Realizowany	w	2011	roku	projekt	

„Lekcja	Chemii”	 był	 adresowany	 do	 uczniów	 II	 klas	 gimna

zjalnych.	Miał	na	celu	popularyzację	wiedzy	chemicznej	wśród	

gimnazjalistów.	Chemia	jest	przedmiotem	postrzeganym	jako	

trudny	i	mało	atrakcyjny,	co	zniechęca	młodych	ludzi	do	odkry

wania	 jej	 fascynujących	tajemnic.	Stąd	 idea	przeprowadzenia	

w	 atrakcyjnej,	multimedialnej	 formie,	 zajęć	 poświęconych	

tematyce	pozyskania,	przerobu	i	wykorzystania	ropy	naftowej.	

Tematyka	 zajęć	 bezpośrednio	 korespondowała	 z	 programem	

nauczania.	Była	 także	związana	z	podstawowymi	kompeten

cjami	Koncernu.

Na	potrzeby	lekcji	została	przygotowana	specjalna	prezentacja	

multimedialna,	 a	 zajęciom	 towarzyszyły	 doświadczenia	 reali

zowane	w	 specjalnie	 zaaranżowanym	 laboratorium.	Mobilne	

laboratorium	dotarło	 do	 502	 szkół	 na	 terenie	 całego	 kraju.	

Blisko	22	 tys.	 uczniów	uczestniczyło	w	507	 lekcjach.	 Sukces	

podjętych	działań	potwierdziło	dodatkowo	duże	zainteresowanie	

konkursem	towarzyszącym	lekcjom.	Zadanie	polegało	na	przed

stawieniu	wizji	 stacji	 paliw	przyszłości	w	dowolnie	wybranej	

formie.	Napłynęło	ponad	400	prac,	były	 to	zarówno	 rysunki,	

kolaże,	makiety,	jak	i	prace	literackie.	Projekt	pozwolił	uczniom	

poznać	prawdziwe,	fascynujące	oblicze	chemii.

4.6. 
„ORLEN. BEZPIECZNE DROGI”

W	minionym	roku	PKN	ORLEN	realizował	kolejną	edycję	programu	

„ORLEN.	Bezpieczne	drogi”,	tym	razem	pod	hasłem:	„Niech	żyją	

motocykliści!”.	Nacisk	komunikacyjny	położono	na	wzajemny	

szacunek	na	drodze	motocyklistów	oraz	pozostałych	uczestni

ków	ruchu.	Do	akcji	aktywnie	włączono	zawodników	ORLEN	

Teamu	jako	ambasadorów	projektu.	Ponadto,	przeprowadzono	

konkurs	MotoMaroko,	dzięki	któremu	sześciu	finalistów	mogło	

wspólnie	z	rajdowcami	wziąć	udział	w	tygodniowej	wyprawie	

motocyklowej	 przez	 bezdroża	 Afryki	 PółnocnoZachodniej.	

Zwycięzcy	konkursu	mieli	nie	tylko	okazję	przeżyć	przygodę	życia	

osadzoną	w	przepięknej	afrykańskiej	scenerii,	ale	przede	wszyst

kim	mogli	doskonalić	umiejętności	jazdy	pod	okiem	mistrzów.	
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CERTYFIKATY

•	Certyfikat	Zintegrowanego	Systemu	Zarządzania	

	 		•	 PNEN	ISO	9001:2009	–	System	Zarządzania	Jakością

	 		•	 PNEN	ISO	14001:2005	–	System	Zarządzania	Środowiskowego

	 		•	 PNN18001:2004	–	System	Zarządzania	Bezpieczeństwem	i	Higieną	Pracy

	 		•	 PNISO/IEC	27001:2007	–	System	Zarządzania	Bezpieczeństwem	Informacji

•	Certyfikat	Systemu	Zarządzania	Jakością	–	AQAP	2120:2009

•	Certyfikat	Ramowego	Systemu	Zarządzania	Responsible	Care

•	Certyfikat	Firma	Bliska	Środowisku

•	Certyfikat	Partner	Polskiej	Ekologii
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ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ 2010

PKN	ORLEN	 pragnie	 rozwijać	 się	w	 sposób	 zrównoważony.	

W	tym	celu	podejmuje	dobrowolne	zobowiązania,	które	stano

wią	 nie	 tylko	 klucz	 do	 sukcesu	 biznesowego,	 ale	wpływają	

również	na	kształtowanie	pozytywnych	relacji	z	otoczeniem.

Działania	CSR	prowadzone	w	PKN	ORLEN	są	zwykle	planowane	

długookresowo.	Udało	 się	 zrealizować	zobowiązania	podjęte	

w	 ubiegłym	 roku.	 Działania	 te	 są	 kontynuowane	 ulegając	

w	miarę	potrzeb	niezbędnym	modyfikacjom.

Rynek

Dołożenie	wszelkich	starań,	by	Spółka	utrzymywała	się	w	RESPECT	Index	w	kolejnych	latach. √

Wdrożenie	rozwiązań	sprzyjających	poprawie	jakości	wyrobów,	zwiększeniu	bezpieczeństwa	
i	neutralności	środowiskowej.

√

Wprowadzenie	 dodatkowych	 aplikacji	 umożliwiających	wyszukiwanie	 stacji	 PKN	ORLEN	
(wersja	light	firmowego	portalu	m.orlen.pl	oraz	zaawansowana	wyszukiwarka	stacji	paliw	
do	zainstalowania	na	smartfonach).

√

Społeczeństwo

Kontynuowanie	badań	dotyczących	postrzegania	działań	CSR	prowadzonych	
przez	PKN	ORLEN	wśród	kolejnych	grup	interesariuszy.

√

Kontynuowanie	współpracy	w	ramach	partnerstw	międzysektorowych. √

Bezpieczeństwo

Wprowadzenie:
•	paszportu	bezpieczeństwa	dla	wykonawców	zewnętrznych;
•	asystenta	BHP;
•	szkoleń	wykonawców	zewnętrznych	z	uwzględnieniem	scenariuszy	potencjalnych
		sytuacji	kryzysowych	mogących	pojawić	się	w	czasie	wykonywania	przez	nich	prac	
		na	terenie	Koncernu.

√

Rozwój	zarządzania	stresem,	tj.	ocena	i	monitorowanie	poziomu	stresu	pracowników,	
satysfakcji	z	pracy	czy	prowadzonych	programów	profilaktycznych.

√

Dalsze	zmniejszanie	liczby	kontroli	na	rzecz	doradztwa	i	szkoleń. √

Rozwijanie	współpracy	wśród	spółek	Grupy	ORLEN	m.in.	poprzez	rozwój	baz	informacyjnych,	
wdrażanie	systemów	zarządzania	BHP.

√

Kontynuowanie	działań	edukacyjnych	oraz	motywujących	pracowników	i	wykonawców	
zewnętrznych.	Planowane	są	następujące	inicjatywy:
•	Otwarty	Dzień	Bezpieczeństwa;
•	program	promocji	bezpieczeństwa	pracy	–	konkursy	BHP.

√

Środowisko

W	ciągu	najbliższych	siedmiu	lat	planowana	jest	realizacja	kolejnych	energetyczno
ekologicznych	 inwestycji	 o	wartości	 1,4	mld	 zł.	 Celem	programu	 jest	 kontynuowanie	
działań	Spółki	mających	na	 celu	ochronę	 środowiska	oraz	wzrost	mocy	 i	 zbilansowanie	
potrzeb	energetycznych	PKN	ORLEN.

√
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Wskaźnik Opis wskaźnika Informacja dotycząca 
wskaźnika

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

s.	45

1.2 Opis	kluczowych	wpływów,	ryzyk	i	szans. s.	45,	1213,	2728,	34,	47

Profil organizacyjny

2.1 Nazwa	organizacji. s. 1

2.2 Główne	marki,	produkty	i/lub	usługi. s.	811

2.3 Struktura	operacyjna	organizacji,	z	wyróżnieniem	głównych	działów,	spółek	zależnych,	podmiotów	
powiązanych	oraz	przedsięwzięć	typu	jointventure. s.	810

2.4 Lokalizacja	siedziby	głównej	organizacji. s.	8,	82

2.5 Liczba	krajów,	w	których	działa	organizacja	oraz	podanie	nazw	tych	krajów,	gdzie	zlokalizowane	
są	główne	operacje	organizacji	lub	tych,	które	są	szczególnie	adekwatne	w	kontekście	treści	raportu. s.	89

2.6 Forma	własności	i	struktura	prawna	organizacji. s. 22

2.7 Obsługiwane	rynki	z	zaznaczeniem	zasięgu	geograficznego,	obsługiwanych	sektorów,	
charakterystyki	klientów/konsumentów	i	beneficjentów. s.	810

2.8 Skala	działalności.	 s.	67

2.9 Znaczące	zmiany	w	raportowanym	okresie	dotyczące	rozmiaru,	struktury	lub	formy	własności.	 s.	10,	22

2.10 Nagrody	otrzymane	w	raportowanym	okresie. s.	6,	12,	13,	16,	17,	24,	25,
	31,	46,	54,	57,	68,	71,	72

Parametry raportu

3.1 Okres	raportowania.	 s. 17

3.2 Data	publikacji	ostatniego	raportu. 2011 r.

3.3 Cykl	raportowania. roczny

3.4 Osoba	kontaktowa. s. 82

Zakres i zasięg raportu

3.5 Proces	definiowania	zawartości	raportu.	 s. 16

3.6 Zasięg	raportu.	 s.	811,	1617

3.7 Oświadczenie	w	sprawie	jakichkolwiek	ograniczeń	dotyczących	zakresu	i	zasięgu	raportu. s.	1617

3.8
Informacja	o	przedsięwzięciach	typu	jointventure,	podmiotach	zależnych,	obiektach	dzierżawionych,	
operacjach	outsoursowanych	i	innych	jednostkach,	które	w	znaczący	sposób	mogą	wpłynąć	
na	porównywalność	działań	organizacji	w	poszczególnych	okresach	i/lub	w	stosunku	do	innych	organizacji.

s.	6,	810

3.9 Techniki	i	przyjęte	założenia	odnośnie	szacunków	i	kalkulacji	wskaźników	
i	innych	informacji	zawartych	w	raporcie. s.	1617

3.10 Wyjaśnienia	dotyczące	efektów	jakichkolwiek	korekt	informacji	zawartych	w	poprzednich	raportach	
z	podaniem	powodów	ich	wprowadzenia.	 s. 17

3.11 Znaczne	zmiany	w	stosunku	do	poprzedniego	raportu	dotyczące	zakresu,	zasięgu	lub	metod	pomiaru	
zastosowanych	w	raporcie. s.	10,	17

Indeks treści GRI

3.12 Tabela	wskazująca	miejsce	zamieszczenia	Standardowych	Informacji	w	raporcie. s.	7880

Weryfikacja

3.13
Polityka	i	obecna	praktyka	w	zakresie	zewnętrznej	weryfikacji	raportu.
Jeśli	nie	zawarto	takich	danych	w	niezależnym	raporcie	poświadczającym	wyjaśnienie	zakresu	i	podstaw	
zewnętrznej	weryfikacji	oraz	relacji	pomiędzy	organizacją	i	zewnętrznym	podmiotem	poświadczającym.

s. 17

Nadzór

4.1 Struktura	nadzorcza	organizacji	wraz	z	komisjami	podlegającymi	pod	najwyższy	organ	nadzorczy,	
odpowiedzialnymi	za	poszczególne	zadania,	jak	na	przykład	tworzenie	strategii	czy	nadzór	nad	organizacją. s.	2021

4.2 Wskazanie	czy	przewodniczący	najwyższego	organu	nadzorczego	jest	również	dyrektorem	zarządzającym.	 s. 21

4.3 Liczba	członków	najwyższego	organu	nadzorczego	z	wyróżnieniem	niezależnych	
i/lub	niewykonawczych	członków.	 s. 21

4.4 Mechanizmy	umożliwiające	akcjonariuszom	i	pracownikom	zgłaszanie	rekomendacji	
i	wskazówek	dla	najwyższego	organu	nadzorczego. s. 23

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

s. 21

4.6 Procesy	pozwalające	na	uniknięcie	konfliktu	interesów	członków	najwyższego	organu	nadzorczego. s. 21

4.7 Proces	weryfikacji	składu,	kwalifikacji	i	doświadczenia	członków	najwyższego	organu	nadzorczego	
i	jego	komitetów	uwzględniający	płeć	lub	inne	wskaźniki	różnorodności. s.	2021

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

s.	6,	14,	2728

4.9
Procedury	najwyższego	organu	nadzorczego	dotyczące	nadzoru	identyfikacji	i	zarządzania	kwestiami	
ekonomicznymi,	środowiskowymi	i	społecznymi,	włączając	stosowne	ryzyka	i	szanse	oraz	dostosowanie	
się	lub	zgodność	z	uznanymi	międzynarodowymi	standardami,	kodeksami	postępowania	i	zasadami.

s.	2021

4.10 Proces	ewaluacji	wyników	działań	najwyższego	organu	nadzorczego	w	odniesieniu	
do	kwestii	ekonomicznych,	środowiskowych	i	społecznych. s.	2021

INDEKS WSKAŹNIKÓW GRI
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Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne

4.11 Wyjaśnienie	czy	i	w	jaki	sposób	organizacja	stosuje	zasadę	ostrożności. s.	6,	13,	34,	51

4.12 Zewnętrzne,	przyjęte	lub	popierane	przez	organizację	ekonomiczne,	środowiskowe	i	społeczne	
deklaracje,	zasady	i	inne	inicjatywy. s.	2731,	47

4.13 Członkostwo	w	stowarzyszeniach	(takich	jak	stowarzyszenia	branżowe)	
i/lub	w	krajowych/międzynarodowych	organizacjach	rzeczniczych. s.	2829

4.14 Lista	grup	interesariuszy	angażowanych	przez	organizację. s. 16

4.15 Podstawy	identyfikacji	i	selekcji	angażowanych	grup	interesariuszy. s.	14,	16

4.16 Podejście	do	angażowania	interesariuszy	włączając	częstotliwość	angażowania	według	typu	
i	grupy	interesariuszy. s.	14,	23,	26

4.17 Kluczowe	kwestie	i	problemy	poruszane	przez	interesariuszy	oraz	odpowiedź	ze	strony	organizacji,	
również	poprzez	ich	zaraportowanie.

s.	7,	14,	2223,	25,	34,	54,	
			6263,	6869

Wskaźniki ekonomiczne

EC1
Bezpośrednia	wartość	ekonomiczna	wytworzona	i	podzielona	z	uwzględnieniem	przychodów,	kosz
tów	operacyjnych,	wynagrodzenia	pracowników,	dotacji	i	innych	inwestycji	na	rzecz	społeczności,	
niepodzielonych	zysków	oraz	wypłat	dla	właścicieli	kapitału	i	instytucji	państwowych.

s. 7

EC2 Implikacje	finansowe	i	inne	ryzyka	oraz	szanse	dla	działań	organizacji	wynikające	
ze	zmian	klimatycznych. s.	7,	34

EC6 Polityka,	praktyki	oraz	udział	wydatków	przeznaczonych	na	usługi	lokalnych	dostawców	
w	głównych	lokalizacjach	organizacji. s. 26

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

W	Spółce	nie	istnieją	
procedury	w	zakresie	
zatrudniania	pracowników	
z	rynku	lokalnego.

EC8 Wkład	w	rozwój	infrastruktury	oraz	świadczenie	usług	na	rzecz	społeczeństwa	poprzez	działania	
komercyjne,	przekazywanie	towarów	oraz	działania	probono.	Wpływ	tych	działań	na	społeczeństwo. s.	55,	57,	59,	6875

EC9 Zidentyfikowanie	i	opis	znacznego	pośredniego	wpływu	ekonomicznego	
wraz	z	wyróżnieniem	skali	i	zakresu	oddziaływania.	 s.	7,	26,	29,	5758

Wskaźniki środowiskowe

EN1 Wykorzystane	surowce/materiały	według	wagi	i	objętości. s.	7,	51

EN3 Bezpośrednie	zużycie	energii	według	pierwotnych	źródeł	energii. s. 51

EN4 Pośrednie	zużycie	energii	według	pierwotnych	źródeł	energii. s. 51

EN6 Inicjatywy	podjęte	w	celu	dostarczenia	produktów	i	usług	efektywnych	energetycznie	lub	opartych	
na	energii	odnawialnej	oraz	wynikające	z	tych	rozwiązań	redukcje	zapotrzebowania	na	energię. s. 51

EN8 Łączny	pobór	wody	według	źródła. s.	7,	37

EN11
Lokalizacja	i	powierzchnia	posiadanych,	dzierżawionych	lub	zarządzanych	gruntów	zlokalizowanych	
w	obszarach	chronionych	lub	obszarach	o	dużej	wartości	pod	względem	bioróżnorodności	
poza	obszarami	chronionymi,	bądź	przylegających	do	takich	obszarów.

s.	3435

EN12 Opis	istotnego	wpływu	działalności,	produktów	i	usług	na	bioróżnorodność	obszarów	chronionych	
i	obszarów	o	dużej	wartości	pod	względem	bioróżnorodności	poza	obszarami	chronionymi. s.	3435

EN14 Strategie,	obecne	działania	i	plany	zarządzania	wpływem	na	bioróżnorodność.
Kontynuowanie	współpracy	
ze	Stowarzyszeniem	Na	Rzecz	
Dzikich	Zwierząt	„Sokół”.

EN15
Liczba	gatunków	znajdujących	się	w	Czerwonej	Księdze	Międzynarodowej	Unii	Ochrony	Przyrody	
i	Jej	Zasobów	(IUCN)	oraz	na	krajowych	listach	gatunków	zagrożonych,	zidentyfikowanych	
na	obszarze	oddziaływania	organizacji	według	stopnia	zagrożenia	wyginięciem.

s.	3536

EN16 Łączne	bezpośrednie	i	pośrednie	emisje	gazów	cieplarnianych	według	wagi. s.	7,	4142

EN 18 Inicjatywy	podjęte	w	celu	redukcji	emisji	gazów	cieplarnianych	i	uzyskane	efekty. s. 41

EN19 Emisje	substancji	zubożających	warstwę	ozonową	według	wagi.

Monitoring	emisji	substancji	
zubożających	warstwę	ozonową	
prowadzony	jest	na	podstawie	ilości	
uzupełnień	czynnika	chłodzącego	
w	urządzeniach	klimatyzacyjnych,
tabela	na	s.	41	pozycja	Wodoro	
chlorofluorowęglowodory	HCFC22.

EN20 Emisja	związków	NOx,	SOx	i	innych	istotnych	związków	emitowanych	do	powietrza	
według	rodzaju	związku	i	wagi. s.	4043

EN21 Całkowita	objętość	ścieków	według	jakości	i	docelowego	miejsca	przeznaczenia. s.	3738

EN22 Całkowita	waga	odpadów	według	rodzaju	odpadu	i	metody	postępowania	z	odpadem. s.	3940

EN23 Łączna	liczba	i	objętość	istotnych	wycieków.

W	2011	roku	w	Zakładzie	Produkcyj
nym	w	Płocku	wystąpiły	2	przypad	
kowe	uwolnienia	substancji	niebezpie
cznych	do	gruntu.	Łącznie	wyciekło	
wg	szacunków	ok.	3,04,5	Mg	pro
duktów	naftowych.	Przeprowadzone	
niezwłocznie	działania	naprawcze	
polegały	na	wymianie	126,42	Mg	
zanieczyszczonej	gleby.

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

s. 40

EN26 Inicjatywy	służące	zmniejszeniu	wpływu	produktów	i	usług	na	środowisko	
i	zakres	ograniczenia	tego	wpływu. s. 44

EN28 Wartość	pieniężna	kar	i	całkowita	liczba	sankcji	pozafinansowych	za	nieprzestrzeganie	prawa	
i	regulacji	dotyczących	ochrony	środowiska. s.	4345

EN30 Łączne	wydatki	i	inwestycje	przeznaczone	na	ochronę	środowiska	według	typu. s.	4445,	5051
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Wskaźniki w zakresie praktyk dotyczących zatrudnienia i godnej pracy

LA1 Łączna	liczba	pracowników	według	typu	zatrudnienia,	rodzaju	umowy	o	pracę	i	regionu	w	podziale	na	płeć. s.	5455

LA2 Łączna	liczba	nowo	zatrudnionych,	odejść	oraz	wskaźnik	fluktuacji	pracowników,	
według	grup	wiekowych,	płci	i	regionu. s. 55

LA3 Świadczenia	dodatkowe	zapewniane	pracownikom	pełnoetatowym,	które	nie	są	dostępne	dla	pracowników	
czasowych	lub	pracujących	w	niepełnym	wymiarze	godzin,	wg	głównych	jednostek	organizacyjnych. s. 57

LA4 Odsetek	zatrudnionych	objętych	umowami	zbiorowymi. s. 59

LA5 Minimalne	wyprzedzenie,	z	jakim	informuje	się	o	istotnych	zmianach	operacyjnych,	wraz	ze	wskazaniem,	
czy	okresy	te	są	określone	w	umowach	zbiorowych.

Raport	odpowiedzialnego
biznesu	2010,	s.	81

LA6
Procent	łącznej	liczby	pracowników	reprezentowanych	w	formalnych	komisjach	(w	których	skład	wchodzi	
kierownictwo	i	pracownicy)	ds.	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy,	które	doradzają	w	zakresie	programów	
bezpieczeństwa	i	higieny	pracy	oraz	monitorują	takie	programy.

s. 60

LA7 Wskaźnik	urazów,	chorób	zawodowych,	dni	straconych	oraz	nieobecności	w	pracy	oraz	liczba	wypadków	
śmiertelnych	związanych	z	pracą,	wg	regionów	i	płci. s.	61,	65

LA8 Edukacja,	szkolenia,	doradztwo,	programy	prewencyjne	oraz	programy	kontroli	ryzyka,	które	zapewniają	
pomoc	w	przypadku	poważnych	chorób	pracownikom,	ich	rodzinom	lub	członkom	społeczności	lokalnej. s. 58

LA9 Kwestie	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy	uwzględnione	w	formalnych	porozumieniach	zawartych	
ze	związkami	zawodowymi. s. 60

LA10 Średnia	liczba	godzin	szkoleniowych	w	roku	przypadająca	na	pracownika	według	struktury	zatrudnienia	i	płci. s. 58

LA11 Programy	rozwoju	umiejętności	menadżerskich	i	kształcenia	ustawicznego,	które	wspierają	ciągłość	
zatrudnienia	pracowników	oraz	ułatwiają	proces	przejścia	na	emeryturę. s.	5859

LA12 Odsetek	pracowników	podlegających	regularnym	ocenom	jakości	pracy	i	przeglądom	rozwoju	kariery	
zawodowej	w	podziale	na	płeć. s. 59

LA13 Skład	ciał	nadzorczych	i	kadry	pracowniczej	w	podziale	na	kategorie	według	płci,	wieku,	przynależności	
do	mniejszości	oraz	innych	wskaźników	różnorodności. s.	21,	55

LA15 Powroty	do	pracy	i	wskaźnik	retencji	po	urlopie	wychowawczym	w	podziale	na	płeć. s. 55

Wskaźniki w zakresie respektowania praw człowieka

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

Nie	prowadzi	się	statystyk	
w	tym	zakresie.	Nie	ziden
tyfikowano	umów	z	dos
tawcami,	z	którymi	
wymagane	byłoby	zasto
sowanie	klauzul	dotyczą
cych	praw	człowieka.

HR5 Działania	oraz	znaczący	dostawcy	zidentyfikowani	jako	mogący	stwarzać	zagrożenie	dla	prawa	do	swobody	
zrzeszania	się	i	prawa	do	sporów	zbiorowych	oraz	inicjatywy	wspierające	te	prawa. s. 59

HR6 Działania	oraz	znaczący	dostawcy	zidentyfikowani	jako	niosące	ze	sobą	istotne	ryzyko	wykorzystywania	pracy	
dzieci	oraz	środki	podjęte	w	celu	eliminacji	takich	przypadków.

Brak	działań	oraz	
znaczących	dostawców	
zidentyfikowanych	jako	
niosący	ze	sobą	istotne	
ryzyko	wykorzystywania	
pracy	dzieci.

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

Brak	działań	oraz	
znaczących	dostawców	
zidentyfikowanych	jako	
niosący	ze	sobą	istotne	
ryzyko	wystąpienia	pracy	
przymusowej	lub	obo
wiązkowej.

HR9 Łączna	liczba	przypadków	naruszenia	praw	ludności	rdzennej	oraz	podjęte	działania. 0

Wskaźniki społeczne

SO5 Polityka	dotycząca	udziału	w	życiu	publicznym	i	lobbingu. s.	2729

SO7 Całkowita	liczba	podjętych	wobec	organizacji	kroków	prawnych	dotyczących	przypadków	naruszeń	zasad	
wolnej	konkurencji,	praktyk	monopolistycznych	oraz	ich	skutki. 0

Wskaźniki w zakresie odpowiedzialności za produkt

PR3 Rodzaj	informacji	o	produktach	i	usługach	wymaganych	na	mocy	procedur	oraz	procent	znaczących	
produktów	i	usług	podlegających	takim	wymogom	informacyjnym. s. 47

PR4 Całkowita	liczba	przypadków	niezgodności	z	regulacjami	oraz	dobrowolnymi	kodeksami	dotyczącymi	
oznakowania	i	informacji	o	produktach	i	usługach,	według	skutków. s. 47

PR6 Programy	dotyczące	przestrzegania	prawa,	standardów	i	dobrowolnych	kodeksów	regulujących	kwestie	
komunikacji	marketingowej,	z	uwzględnieniem	reklamy,	promocji	i	sponsoringu. s. 31

PR8 Całkowita	liczba	uzasadnionych	skarg	dotyczących	naruszenia	prywatności	klienta	oraz	utraty	danych. s.	2526
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Lp. Kategoria Nazwa firmy/organizacji Adres strony internetowej

1

PKN ORLEN

Polski	Koncern	Naftowy	ORLEN www.orlen.pl

2 Raport	Roczny	PKN	ORLEN www.raportroczny.orlen.pl

3 Wolontariat	Pracowniczy	ORLEN www.wolontariat.orlen.pl

4 ORLEN.	Bezpieczne	drogi www.orlenbezpiecznedrogi.pl

5 Stop	Cafe www.stopcafe.pl

6

Inicjatywy 
międzynarodowe 

i krajowe

United	Nations	Global	Compact www.unglobalcompact.org

7 Responsible	Care www.rc.com.pl

8 Fairtrade www.fairtrade.net

9 RESPECT	Index www.odpowiedzialni.gpw.pl

10 Europejskie	Forum	Nowych	Idei www.efni.pl

11 Koalicja	CR www.koalicjacr.pl

12
Deklaracja	na	rzecz	zrównoważonego	rozwoju	

branży	energetycznej
www.odpowiedzialnaenergia.pl

13

NGO

Fundacja	ORLEN	–	DAR	SERCA www.orlendarserca.pl

14 Fundacja	„Fundusz	Grantowy	dla	Płocka” www.funduszgrantowy.plock.eu

15
Stowarzyszenie	„Fundusz	Grantowy	Dobrego	Sąsiedztwa	

dla	Ostrowa	Wielkopolskiego”
www.funduszgrantowy.pl

16
Fundacja	Muzeum	Przemysłu	Naftowego	i	Gazowniczego	

im.	Ignacego	Łukasiewicza	w	Bóbrce
www.bobrka.pl

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

18
Organizacje 
branżowe

EUROPIA www.europia.eu

19 CONCAWE www.concawe.be

20 Polska	Organizacja	Przemysłu	i	Handlu	Naftowego www.popihn.pl

21

CSR

Forum	Odpowiedzialnego	Biznesu www.odpowiedzialnybiznes.pl

22 CSRinfo www.csrinfo.org

23 CSR	Consulting www.csrconsulting.pl

24 CR	Navigator www.crnavigator.com

INDEKS PRZYDATNYCH ADRESÓW INTERNETOWYCH
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Dane teleaDresowe

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

Centrala:

tel.: 24 256 00 00, 24 365 00 00

fax: 24 367 70 01

www.orlen.pl

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

Centrala:

tel.: 22 778 00 00

Rzecznik ds. Etyki
e-mail: rzecznik_etyki@orlen.pl

Biuro Prasowe
tel.: 24 256 92 93, 24 256 92 92

tel.: 22 778 01 09, 22 778 01 10

e-mail: media@orlen.pl

Przydatne adresy, pod które można kierować korespondencję:

sponsoring@orlen.pl

zarzad@orlen.pl

wolontariat@orlen.pl






