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List Prezesa Zarządu PKN ORLEN

Szanowni Państwo,
kwintesencją odpowiedzialnego społecznie biznesu jest
zachowanie równowagi między ekonomią, ekologią
i etyką oraz pogodzenie interesów Firmy z potrzebami
jej otoczenia. Wyraźna obecność tych celów w strategii
naszej Spółki podkreśla, że tę odpowiedzialność traktujemy poważnie – jako zobowiązanie wobec wszystkich
naszych interesariuszy. Zdajemy sobie sprawę, że bez
doskonałego zespołu pracowników i współpracowników,
życzliwych naszym działaniom społeczności lokalnych,
zaufanych partnerów biznesowych i lojalnych Klientów

Dziękujemy za wsparcie, które otrzymujemy od Państwa

sukces PKN ORLEN nie byłby możliwy. Dlatego tworzymy

w naszych działaniach społecznych. Cieszy nas, że coraz

przyjazne miejsce pracy, promujemy bezpieczeństwo

więcej Klientów pyta na stacjach paliw o ekologiczne

na drogach i angażujemy się w rozwój Płocka, gdzie

paliwa, a w Stop Cafe zamawia kawę z certyfikatem

znajduje się największa spośród naszych rafinerii.

Fairtrade. To dla nas ogromna radość, że uczestnicy
programu VITAY podzielają naszą troskę o podopiecznych

Potwierdzeniem naszej społecznej wrażliwości i odpowie-

Rodzinnych Domów Dziecka i część swoich punktów prze-

dzialności jest m.in. obecność, już od ośmiu lat, w progra-

znaczają na zaspokojenie ich potrzeb. Kolejne pokolenia

mie Global Compact, inicjatywie Sekretarza Generalnego

sokołów wędrownych przychodzące na świat w budkach

ONZ. Zgodnie z jej założeniami szanujemy prawa człowieka,

lęgowych na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku

przestrzegamy standardów pracy i ochrony środowiska

pozwalają nam wierzyć, że udało nam się odnaleźć

oraz wspieramy działania przeciw korupcji.

równowagę między potrzebami współczesnego człowieka
i szacunkiem dla natury. Przykładów, które potwierdzają,

Doskonalimy także rozwiązania służące ochronie środowiska

że warto być firmą odpowiedzialną społecznie, można

naturalnego ze świadomością, iż to co robimy dziś wpływa

znaleźć w PKN ORLEN naprawdę dużo.

na przyszłość naszą i następnych pokoleń. Od czternastu
lat jesteśmy uczestnikami Programu Responsible Care.

Raport, który Państwu przekazujemy, prezentuje nasze

W tym okresie zrealizowaliśmy ponad sto zadań, w tym

dokon ania w dziedzinie odpowiedzialnego biznesu

o wymiarze znacznie przekraczającym rynki, na których

w minionym roku. Zawarliśmy w nim także nasze zobo

działamy biznesowo.

wiązania na przyszłość. Mamy nadzieję, iż utwierdzi
to Państwa w przekonaniu, że jesteśmy Firmą godną

Dużym wyróżnieniem było dla nas ponowne zakwali-

zaufania.

fikowanie PKN ORLEN do RESPECT Index, pierwszego
polskiego indeksu spółek zaangażowanych społecznie.

Zapewniam Państwa, że satysfakcji z dotychczasowych

Utrzymanie się w nim w kolejnych edycjach to powód

osiągnięć towarzyszy świadomość ogromnej pracy, jaka

do dumy, ale też zobowiązanie i zachęta do dalszych

jest przed nami w dynamicznie zmieniającym się świecie.

działań na rzecz otoczenia. Wierzymy, że obecność PKN
ORLEN w tej elitarnej grupie spółek giełdowych to dla
naszych akcjonariuszy kolejne potwierdzenie, iż dokonali

Dariusz Jacek Krawiec

właściwego wyboru inwestując w Firmę, która skuteczne zarządzenie biznesowe łączy z odpowiedzialnością
Prezes Zarządu PKN ORLEN

za otoczenie, w którym funkcjonuje.
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Credo
Zawsze, gdy nas potrzebujesz.

Nasza misja
Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera,
chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości Firmy poprzez oferowanie
naszym klientom najwyższej jakości produktów
i usług.
Jako Firma transparentna, wszelkie działania
realizujemy z zachowaniem ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu,
troszcząc się o rozwój naszych pracowników
i dbając o środowisko naturalne.

MAŽEIKIŲ
WILNO
PŁOCK
HAMBURG
BERLIN

PRAGA
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Co warto wiedzieć
o PKN ORLEN?

Oleje
Segment olejowy Grupy ORLEN tworzą spółki ORLEN Oil
(Polska) oraz Paramo (Czechy).

PKN ORLEN jest liderem branży naftowej w regionie,
wiodącym producentem i dystrybutorem produktów

Chemia

rafineryjnych i petrochemicznych. Główną działalnością

Segment chemiczny tworzą ANWIL we Włocławku oraz

Koncernu jest przerób ropy naftowej na benzyny, olej

jego spółka zależna Spolana z siedzibą w Neratowicach

napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa

– Czechy (Grupa ANWIL).

sztuczne i wyroby petrochemiczne.

Wydobycie
Firma zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Cze-

Wszystkie działania w tym obszarze są realizowane przez

chach i na Litwie, wśród których kompleks rafineryjno-

spółkę ORLEN Upstream. Koordynuje ona m.in. projekty

-petrochemiczny zlokalizowany w Płocku zaliczany jest

poszukiwawczo-wydobywcze na szelfie Morza Bałtyckiego

do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu

w łotewskiej strefie ekonomicznej, na Lubelszczyźnie

obiektów w Europie.

oraz na Niżu Polskim.

PKN ORLEN posiada największą w Europie Centralnej sieć
liczącą 2 601 stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Zapleczem sieci detalicznej
jest efektywna infrastruktura logistyczna, składająca się

Projekt Kambr

z naziemnych i podziemnych baz magazynowych oraz
sieci rurociągów dalekosiężnych.

LITWA

MORZE BAŁTYCKIE
Rafineria
Segment rafineryjny Grupy ORLEN tworzą: rafineria
w Płocku, aktywa produkcyjne Rafinerii Trzebinia, Rafi-

POLSKA

nerii Nafty Jedlicze, ORLEN Asfalt, ORLEN Eko (Polska),
rafinerie Litvinov, Kralupy i Paramo (Republika Czeska)

Projekt Sieraków

oraz rafineria ORLEN Lietuva (Litwa).

Projekt Karbon

Petrochemia
Segment petrochemiczny Grupy ORLEN tworzą wybrane
instalacje Zakładu Produkcji Petrochemicznej w Płocku
oraz spółki: Basell Orlen Polyolefins i Unipetrol. Jesteśmy
jedynym producentem olefin, poliolefin oraz większości

W obszarze jej działania znajdują się także projekty,

petrochemikaliów w Polsce oraz Czechach. Dzięki wyso

których celem jest poszukiwanie, rozpoznawanie i doku-

kiej jakości oferowanych produktów i sprawnej sieci

mentowanie zasobów gazu ziemnego ze złóż niekonwen-

dystrybucji plasujemy się wśród najsilniejszych graczy

cjonalnych w utworach typu „shale gas” (gaz łupkowy).

rynkowych w tej części Europy.
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Główne marki

Energetyka
Rozpoczęliśmy budowę nowego segmentu. Powołaliśmy
Biuro Energetyki, którego zadaniem jest koordynacja
wszystkich działań z zakresu energetyki, prowadzonych
w Grupie ORLEN.

Hurt
Prowadzimy hurtową sprzedaż paliw i produktów pozapaliwowych na terenie Polski, Republiki Czeskiej, Niemiec,

ORLEN

Słowacji oraz Litwy. Podmiotami wchodzącymi w skład
segmentu hurtowego Grupy były 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).

Detal

Verva

Grupa ORLEN prowadzi sprzedaż detaliczną w Polsce,
Niemczech, Czechach i na Litwie. Podmiotami zarządzającymi działalnością handlową na poszczególnych
rynkach są PKN ORLEN, ORLEN Deutschland, Benzina
oraz Ventus Nafta.

Logistyka

FLOTA

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.
Club Vitay
Wszystkie produkty skierowane są zarówno do odbiorcy
hurtowego, jak i detalicznego. Dokładamy wszelkich
starań, aby nasi klienci i beneficjenci byli zadowoleni
z produktów i świadczonych przez nas usług.

Club Super Vitay
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O raporcie
To już siódmy raport odpowiedzialnego biznesu publikowany przez PKN ORLEN, trzeci sporządzony zgodnie
z Wytycznymi GRI G3.1 na poziomie B. Poziom mówi
czytelnikom o stopniu zaawansowania Spółki w zakresie
liczby wskaźników, jak również o możliwościach rozszerzania raportowania w kolejnych latach. Stanowi także
Stop Cafe

miarę stopnia zastosowania Wytycznych GRI G3.1 oraz
Ramowych Zasad Raportowania GRI.

Ekoterm Plus

Więcej informacji na temat poziomów aplikacji i Wyty
cznych GRI G3.1 znajduje się na stronie:
BLISKA

http://www.globalreporting.org.
Raport opisuje najistotniejsze wydarzenia, które miały
miejsce w PKN ORLEN w 2010 r. Nasi stali czytelnicy
dostrzegą, że tym razem w szerszym zakresie informujemy
o działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności
biznesu dotyczących Grupy Kapitałowej ORLEN.

Dowiedz siê wiêcej

Wśród 117 spółek Grupy Kapitałowej 80 spółek to pod-

Raport odpowiedzialnego biznesu 2009, str. 14 –15

mioty zależne, w tym 36 spółki bezpośrednio, a 44 pośrednio zależne. W Grupie ORLEN na koniec 2010 roku były
4 przedsięwzięcia joint – venture, w tym 2 bezpośrednio,
a 2 pośrednio powiązane.
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Tabela prezentuje ogólną liczbę spółek powiązanych
z PKN ORLEN.

2008

2009

2010

106

101

95

Liczba podmiotów bezpośrednio
powi¹zanych

37

35

36

Liczba podmiotów pośrednio
powi¹zanych

69

66

59

Lata
Ogólna liczba spó³ek w Grupie
Kapita³owej ORLEN

W Raporcie 2010 podano skorygowany poziom zatrud-

Jako całość raport nie podlegał odrębnej weryfikacji

nienia na dzień 31 grudnia 2009 r., z uwagi na fakt,

zewnętrznej.

iż w Raporcie za rok 2009 podano liczbę osób zatrudnionych łącznie w 2009 r., zamiast na dzień 31 grudnia.

W³asna
deklaracja

Weryfikacja
tzw. „strony
trzeciej”
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B

B+

A

A+
Zewnêtrzna weryfikacja
raportu

Opcjonalne

C+

Zewnêtrzna weryfikacja
raportu

Obowi¹zkowa

C

Zewnêtrzna weryfikacja
raportu

Za zgodnośæ
z GRI 2002

Raport odpowiedzialnego biznesu

Irena Pichola
Lider Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju
i Odpowiedzialnego Biznesu PwC Polska Sp. z o.o.

Jakie wyzwania stoją przed firmami, które
regularnie, w sposób rzetelny i atrakcyjny
chcą raportować swoje działania społeczne?

PKN ORLEN od wielu lat aktywnie podejmuje
działania z zakresu społecznej odpowiedzialności
biznesu i jest jednym z pionierów raportowania
społecznego oraz środowiskowego w Polsce.
Będąc w czołówce firm Rankingu Odpowiedzialnych
Firm, czy wśród firm notowanych na RESPECT Index,
ORLEN potwierdza, że odpowiedzialność biznesu
to sposób zarządzania firmą, który w tej firmie
wyraża się w codziennej działalności biznesowej.

Przeglądając kolejne raporty CSR, które
PKN ORLEN wydaje już prawie od dziesięciu lat,
można zaobserwować nie tylko dynamiczny
rozwój firmy, ale też rozwój strategicznego
podejścia do odpowiedzialności przedsiębiorstwa

porównywalność z poprzednimi edycjami. Raport

za otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne.

społeczny za rok 2010 pokazuje, że PKN ORLEN
nie tylko jest świadomy tych wyzwań, ale też sta-

Raportowanie danych nieustannie od tak wielu lat

wia im czoła, prezentując kolejny rok z rzędu

stanowi coraz większe wyzwanie, polegające

publikację, która ciekawie, a przy tym kompleksowo

na tym, jak prezentować dane w innowacyjny

pokazuje wyzwania i osiągnięcia firmy

i atrakcyjny dla czytelnika sposób,

w roku 2010 w prowadzeniu biznesu

a przy tym pozwalający zachować

w sposób odpowiedzialny.
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2008

2009

2010

57 224 864

47 481 278

62 215 581

636 354

790 306

2 756 827

III Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem

(2 063 057)

1 907 812

2 826 324

IV Zysk/(Strata) netto

(1 570 947)

1 635 885

2 357 127

V Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

1 292 773

2 806 414

3 895 427

VI Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(1 993 857)

(1 615 776)

(2 568 977)

Wybrane dane finansowe (w tys. zł)1
I Przychody ze sprzedaży ogółem
II Zysk z działalności operacyjnej

VII Środki pieniężne netto otrzymane w działalności finansowej

975 898

335 897

(1 881 372)

VIII Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych

274 814

1 526 535

(554 922)

Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną
IX akcję zwykłą (w zł)

(3,67)

3,82

5,51

stan na
31 grudnia 2008

stan na
31 grudnia 2009

stan na
31 grudnia 2010

X Aktywa trwałe

20 427 025

23 006 696

24 663 871

XI Aktywa obrotowe

11 572 579

14 009 655

15 230 187

XII Aktywa razem

39 894 058

31 999 604

37 016 351

XIII Zobowiązania długoterminowe

1 216 318

10 368 702

8 350 861

XIV Zobowiązania krótkoterminowe

15 401 410

9 514 751

12 004 148

XV Kapitał własny

15 381 876

17 132 898

19 539 049

1 057 635

1 057 635

1 057 635

427 709 061

427 709 061

427 709 061

35,96

40,06

45,68

XVI Kapitał zakładowy
XVII Liczba akcji
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa
XVIII na jedną akcję (w zł)
Przerób i uzyski Rafinerii w Płocku (w tys. ton)
Przerób ropy naftowej

14 218

14 526

14 452

Benzyny

2 800

3 055

2 735

Oleje napędowe

5 078

5 330

5 359

Ekoterm

840

790

699

Paliwa lotnicze JET A-1

418

245

394

LPG

223

212

241

Pobór wody z Wisły (w m3)

22 991 953

22 448 565

22 785 313

Ilość ścieków odprowadzonych do Wisły (w m3)

12 381 024

11 351 599

12 757 779

676 524

726 812

889 310

6 189 145,40

6 158 012,71

6 385 884,25

20 444,59

20 975,23

22 381,42

6 821,48

7 124,27

8 460,74

812,16

1 010,87

1 309,07

1 384,01

1 238,12

1 412,07

453,34

399,75

509,65

6 158 959,11

6 126 894,42

6 351 440,32

270,71

370,05

370,99

16 572 326,63

17 226 918,00

19 644 093,00

14 784 628,49

15 461 484,00

17 679 435,00

1 085 832,47

1 082 459,00

1 146 012,00

701 865,67

682 975,00

818 646,00

259 126 877,37

191 757 998,86

148 118 479,00

4 725

4 482

4 513

26

23

28

952

996

789

Oddziaływanie na środowisko

Ładunek ChZT 2 w ściekach odprowadzonych do Wisły (kg/rok)
Łączna emisja wszystkich zanieczyszczeń (w Mg)
w tym:
dwutlenek siarki
tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu)
tlenek węgla
suma węglowodorów
pył ze spalania paliw
dwutlenek węgla
pozostałe zanieczyszczenia
Odpowiedzialna produkcja
Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska (w zł)
w tym:
za emisję (wraz ze środkami transportu) 3
za pobór wód
za odprowadzanie ścieków
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska (w zł)
Nasi pracownicy
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia
Wypadki przy pracy (w tym ciężkie)
Absencje chorobowe z tytułu wypadków przy pracy
Wybrane dane finansowe dotyczą PKN ORLEN za dany rok zakończony 31 grudnia.
ChZT – chemiczne zapotrzebowanie na tlen.
3)
Kwota zawiera koszty opłaty za przydział uprawnień do emisji CO2.
1)
2)
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RYNEK
PKN ORLEN
marką otwartą na dialog

Leszek Kurnicki
Dyrektor Wykonawczy
ds. Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej

Nowa etyka biznesowa wymaga od firm otwartości

W 2010 roku przeprowadziliśmy innowacyjne badanie

i uważnego wsłuchiwania się w otoczenie. Jest to istotny

zmierzające do lepszego poznania oczekiwań intere

element potwierdzający autentyczność zaangażowania

sariuszy. Dedykowaliśmy je wyłącznie kwestiom CSR.

firmy w realizację idei CSR. Powodzenie takiego podej

Liczymy, że jego kolejne edycje będą wpływały na pod

ścia zależy w dużej mierze od jakości i efektywności

wyższanie jakości naszych kontaktów z otoczeniem oraz

kontaktów z otoczeniem.

ułatwią dialog. Temu służyć ma też coraz nowocześniej
prowadzona komunikacja.

U podstaw budowania długoterminowych relacji z inte
resariuszami powinien leżeć dialog oraz zrozumienie

A komunikujemy aktywnie, korzystając z szerokiego

wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Wówczas odpowie

spektrum nośników informacji, począwszy od korpora

dzialne działanie stanie się naturalnym elementem

cyjnej strony internetowej, poprzez inne, dedykowane

mechanizmu tworzącego wartość firmy.

poszczególnym aktywnościom PKN ORLEN. Interesariu
sze dostrzegli też naszą obecność w nowych mediach.

W przypadku PKN ORLEN liczne grono interesariu

Bardzo skuteczny okazał się debiut VERVA Street Racing

szy wymaga indywidualnego podejścia. Posłużę się

na Facebooku wiosną 2011 r. Działania na fan page’u

przykładem komunikacji wewnętrznej. Mamy spraw

podjęte w maju spowodowały niemal 500% wzrost

dzone metody komunikacji i dialogu z pracownikami.

aktywności fanów na stronie.

Już od wielu lat popularnością cieszy się „ORLEN ekspres”,
wewnętrzny magazyn ukazujący się co dwa tygodnie.

To pozwala nam wierzyć, iż obraliśmy słuszny kierunek

Pracownicy Koncernu chętnie słuchają audycji emito

rozwoju dialogu z interesariuszami, zakładając wykorzy

wanych przez zakładową rozgłośnię radiową ORLEN

stanie różnorodnych sposobów i środków komunikacji.

Studio. Tym tradycyjnym już mediom towarzyszy prężnie

Nie rezygnując ze sprawdzonych metod dostrzegamy

rozwijający się intranet.

zmieniające się potrzeby naszego otoczenia i na nie
reagujemy.
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Mapa interesariuszy
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1.1. PKN ORLEN na rynku kapitałowym

pod koniec 2010 r., 23 listopada, Spółka została zawia
domiona przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny o tym,

Akcje PKN ORLEN notowane są na Giełdzie Papierów

że zmniejszył on swój udział w ogólnej liczbie głosów

Wartościowych (GPW) w Warszawie oraz w formie Global

na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN poniżej 5%.

nych Kwitów Depozytowych (GDR) na Londyńskiej Giełdzie

ING Otwarty Fundusz Emerytalny utrzymywał swoje

Papierów Wartościowych. Obrót kwitami depozytowymi

ponad 5% zaangażowanie w kapitale zakładowym Spółki

ma miejsce również w USA na pozagiełdowym rynku OTC.

od 18 lutego 2009 r.

Ład korporacyjny

Dowiedz siê wiêcej

W 2010 r. PKN ORLEN przestrzegał wszystkich zasad

Raport odpowiedzialnego biznesu 2009, str. 18

ładu korporacyjnego zawartych zarówno we wcześniej
obowiązującym, jak i w zaktualizowanym kodeksie

W 2010 r. nastąpiły dwie zmiany w składzie akcjona-

Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W poło-

riuszy posiadających ponad 5% udziałów w kapitale

wie 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych dokonała

zakładowym Spółki. Pierwsza miała miejsce 5 lutego

rewizji Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW,

2010 r., kiedy Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva

dostosowując kodeks do zmian w przepisach prawa,

BZ WBK stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących

wytycznych międzynarodowych oraz oczekiwań interesa-

5,08% w kapitale zakładowym PKN ORLEN. Następnie

riuszy. Spółka, obok obowiązkowych, realizuje zalecenia
kodeksu, które nie są obligatoryjne.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2010 r.

27,52%
S karb Pañst wa

67,40%
Poz os t ali**

5,08%
Aviva O FE*

*wg informacji otrzymanych przez Spółkę w dniu 9 lutego 2010 r.
**23 listopada 2010 r. Spółka otrzymała zawiadomienie, że ING OFE w dniu 18 listopada 2010 r. zmniejszył swój udział poniżej 5%.
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PKN ORLEN podejmuje szereg działań usprawniających
komunikację z otoczeniem, zapewniając wszystkim zain
teresowanym równy dostęp do informacji.
W celu dotarcia do szerokiego grona odbiorców stosu
jemy tradycyjne i nowoczesne narzędzia komunikacji
z przedstawicielami rynku kapitałowego. Zapewniamy
bezpośrednie transmisje internetowe tłumaczone symul
tanicznie na język angielski z konferencji medialnych
organizowanych po każdym ważniejszym wydarzeniu

Dariusz Grębosz

z życia Spółki, takim jak publikacja wyników kwartal-

Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

nych, ogłoszenie strategii, a także obrady Walnego
Zgromadzenia PKN ORLEN. Zapisy wideo z konferencji
archiwizowane są na stronie internetowej Spółki, dzięki

Od lat w PKN ORLEN dokładamy starań, aby nasza

czemu możliwe jest obejrzenie wybranego wydarzenia

Spółka była postrzegana jako zdrowy organizm

także po jego zakończeniu.

nowoczesnego biznesu, gdzie wiele miejsca
poświęca się prawidłowym relacjom

Na stronie www.orlen.pl w sekcji relacji inwestorskich

z akcjonariuszami, inwestorami i pozostałymi

dostępna jest zakładka dotycząca dobrych praktyk GPW.

interesariuszami. Gdzie zasady Corprate Governance

Można stąd pobrać roczne raporty Spółki z wypełniania

są normą, a nie narzuconym obowiązkiem.

dobrych praktyk, a także kodeks „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW”. Znajduje się tam także krótka

Nieustannie doskonalimy proces komunikacji

informacja o stosowanych przez Spółkę dobrych prak-

z otoczeniem wprowadzając w ten obszar nowoczesne

tykach oraz zasadach wyboru podmiotu uprawnionego

narzędzia, oparte między innymi na technologiach

do badania sprawozdań finansowych.

informatycznych. Ustalamy procedury wewnętrzne
zapewniające ochronę, rzetelność i terminowość

Poprzez korporacyjną stronę internetową udostępniane

przekazywanych do publicznej wiadomości informacji.

są informacje dotyczące terminów Walnych Zgroma-

Bardzo istotnym elementem w naszej komunikacji

dzeń, projekty uchwał oraz cały komplet dokumentów

z rynkiem kapitałowym jest ciągłe monitorowanie

prezentowanych akcjonariuszom na Walnych Zgroma-

potrzeb informacyjnych akcjonariuszy i inwestorów,

dzeniach. Spółka zapewnia także komunikację ze swoimi

bowiem zdajemy sobie sprawę, że to od nich

akcjonariuszami poprzez specjalny internetowy formularz

w dużej mierze zależy wycena rynkowa naszego

kontaktowy w sprawie Walnych Zgromadzeń.

Koncernu. Prawidłowość kierunku naszych starań
została potwierdzona w bieżącym roku

Relacje z rynkiem kapitałowym

przez przyznanie nam kolejnej nagrody prestiżowego,

PKN ORLEN systematycznie podnosi standardy komunikacji

międzynarodowego miesięcznika IR Magazine

z rynkiem kapitałowym dążąc do zapewnienia akcjona-

za najlepsze relacje inwestorskie w Polsce

riuszom, inwestorom i innym interesariuszom dostępu

oraz ponowne zakwalifikowanie Spółki

do rzetelnych i wyczerpujących informacji o działalności

do składu RESPECT Index.

Spółki. Zarząd Koncernu ze szczególną troską podchodzi
do relacji z tą grupą interesariuszy w przekonaniu, że mają
oni istotny wpływ na wycenę Spółki i kształtowanie opinii
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na globalnym rynku. Dlatego też oficjalne komunikaty

RESPECT Index

giełdowe Spółka publikuje w języku polskim i angielskim

Od 19 listopada 2009 r. akcje PKN ORLEN notowane

oraz prowadzi serwis internetowy również w dwóch

są w RESPECT Index – indeksie spółek zaangażowanych

wersjach językowych. Korporacyjna strona internetowa

społecznie. W 2010 r., podczas aktualizacji składu Indek-

www.orlen.pl jest rozbudowanym zbiorem informacji

su, PKN ORLEN utrzymał swoją pozycję w tym elitarnym

i narzędzi pozwalających na dokładne poznanie strategii

gronie.

Spółki i jej sytuacji finansowej.
Projekt RESPECT Index jest kontynuacją działań GPW
PKN ORLEN regularnie uczestniczy w spotkaniach z inwes

w Warszawie podjętych w roku 2009. Ich efektem było

torami i analitykami w kraju i za granicą. Bierze udział

powstanie pierwszego na warszawskiej Giełdzie indeksu

w konferencjach, spotkaniach indywidualnych i grupo

spółek społecznie odpowiedzialnych. Celem publikacji

wych oraz telekonferencjach, w których uczestniczą

Indeksu jest promowanie najwyższych standardów odpo

przedstawiciele rynku kapitałowego, obserwatorzy i dzien-

wiedzialnego zarządzania. Skład Indeksu ustanowiono

nikarze. Jedną z form komunikacji z rynkiem kapitało-

na podstawie wszechstronnego badania działalności

wym są tzw. roadshows – wyjazdowe cykle spotkań

spółek w wielu dziedzinach. Do badania kwalifikują się

z reprezentantami zagranicznych instytucji finansowych

tylko spółki o najwyższej płynności. GPW, przy współ-

oraz inwestorami działającymi na światowym rynku

pracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych,

kapitałowym.

dokonuje weryfikacji spółek pod kątem stosowanych
w nich praktyk ładu korporacyjnego i informacyjnego.

Ponadto, co jakiś czas, Spółka organizuje dla inwestorów

W ostatnim etapie, na podstawie obszernej ankiety

i analityków tzw. site visits. Jest to specjalnie opracowany

i audytu weryfikacyjnego, spółki są badane pod kątem

cykl spotkań z jej kadrą zarządzającą, organizowany

działań w kierunku zrównoważonego rozwoju, stosowania

w jej siedzibie i połączony ze zwiedzaniem wybranych

zasad ładu korporacyjnego, funkcjonowania na Giełdzie,

aktywów operacyjnych, takich jak: instalacje, bazy maga

wdrożonych systemów zarządzania, działań społecznych

zynowe, stacje paliw.

i ekologicznych oraz podejścia do różnych grup interesariuszy. Intencją Giełdy jest przeprowadzanie weryfikacji

Spotkania z uczestnikami rynku kapitałowego są okazją

cyklicznie, w odstępach półrocznych.

do poznania ich opinii na temat Koncernu i oczekiwań,
co do rodzaju i kanałów przekazywanych im informacji.

Udział PKN ORLEN w Indeksie mobilizuje Spółkę do jeszcze bardziej wytężonej pracy w kierunku rozpoznawania

Dbałość o komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego

iDowiedz
sprostania siê
wymaganiom
wiêcej stawianym przez akcjonariuszy

została doceniona w 2010 r., czego wyrazem są nagrody

i inne grupy społeczne związane z Firmą.

jakie otrzymała Spółka w obszarze relacji inwestorskich.
ZOBOWIĄZANIE
PKN ORLEN dołoży wszelkich starań, by Spółka
utrzymała się w RESPECT Index w kolejnych latach.

Dowiedz siê wiêcej
www.odpowiedzialni.gpw.pl
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1.2. Nadzór nad działalnością Spółki

W 2010 r. pracami Rady Nadzorczej kierował jej przewodniczący.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN sprawuje stały nadzór nad
działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działal

W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nad-

ności. W szczególności posiada kompetencje okreś

zorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki,

lone w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki.

żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień

Jej członkowie są powoływani i odwoływani zgodnie

oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Ma także

ze Statutem Spółki przez Walne Zgromadzenie. Liczy

prawo zwrócić się z wnioskiem do Zarządu o opracowa-

od 6 do 9 członków powoływanych na okres wspólnej

nie dla jej potrzeb ekspertyz i opinii lub o zatrudnienie

kadencji. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej oraz

doradcy.

cała Rada mogą zostać odwołani w każdym czasie przed
upływem kadencji. Przewodniczącego Rady Nadzorczej

W roku 2010 Rada Nadzorcza PKN ORLEN odbyła

powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, natomiast

11 protokołowanych posiedzeń i podjęła 95 decyzji

wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są przez Radę

w formie uchwał. Ponadto jej członkowie uczestni-

spośród jej członków. Skarb Państwa jest uprawniony

czyli w 12 protokołowanych posiedzeniach Komitetu

do powoływania i odwoływania jednego członka Rady.

Audytowego, 1 posiedzeniu Komitetu ds. Strategii

Uprawnienie to wygasa z chwilą zbycia przez Skarb Pań-

i Rozwoju, a także 4 posiedzeniach Komitetu ds. Ładu

stwa wszystkich akcji Spółki będących jego własnością.

Korporacyjnego i 4 posiedzeniach Komitetu ds. Nominacji
i Wynagrodzeń, w tym 1 wspólnym posiedzeniu wraz

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi

z Komitetem Audytowym.

spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów
pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Nieza-

W 2010 r. w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN zasiadało

leżni członkowie Rady Nadzorczej przed ich powołaniem

8 mężczyzn i 1 kobieta. Struktura wiekowa przedstawiała

składają Spółce pisemne oświadczenie o spełnianiu przes

się następująco:

łanek wynikających z § 8 ust. 5 Statutu Spółki. Spółka

• 30 – 50 lat – 6 osób;

informuje akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych

• powyżej 50 lat – 3 osoby.

członków Rady na swojej stronie internetowej. W sytuacji
gdy liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej będzie

Ustalanie zasady wynagradzania członków Rady, zgodnie

wynosiła mniej niż dwóch, Zarząd Spółki zobowiązany

z zapisami Statutu, należy do kompetencji Walnego

jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umie-

Zgromadzenia. W roku 2010 obowiązywała w tym zakre

ścić w jego porządku obrad punkt dotyczący zmian

sie uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w składzie Rady. Do czasu ich dokonania Rada działa

Akcjonariuszy z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie

w dotychczasowym składzie. Na dzień 31.12.2010 r.

zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN zasiadało 4 członków

Miesięczne wynagrodzenie jest ustaloną wielokrotnością

spełniających kryteria niezależności.

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale

W ramach Rady Nadzorczej działają komitety stałe: Komi

roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego

tet Audytowy, Komitet ds. Strategii i Rozwoju, Komitet

Urzędu Statystycznego.

ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Ładu
Korporacyjnego. W komitetach zasiada 8 mężczyzn
oraz 1 kobieta.
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1.3. Zintegrowany System Zarządzania

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy reprezentowanie
Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również
w zakresie warunków zatrudniania i wynagradzania.

W PKN ORLEN został wdrożony i funkcjonuje Zinte

Członkowie Zarządu objęci są systemem motywacyjnym

growany System Zarządzania (ZSZ). Zapewnia on profes

dla Zarządu. Wysokość premii rocznej uzależniona jest

jonalną obsługę klientów oraz utrzymanie najwyższych

od wyników operacyjnych Spółki oraz poziomu wykonania

standardów w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony

indywidualnych zadań ustalonych przez Radę Nadzorczą

zdrowia, środowiska, bezpieczeństwa informacji i bezpie

dla poszczególnych członków Zarządu.

czeństwa żywności.

Spółka stosuje przepisy Kodeksu Spółek Handlowych,

Na ZSZ składają się:

postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej, a także

• System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009,

„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. Pozwala

• System Zarządzania Jakością wg AQAP 2120:2009

to uniknąć konfliktu interesów w Grupie ORLEN. Zgod-

(wymagania NATO),

nie z zasadą nr 6 z działu I „Dobrych Praktyk Spółek

• System Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO

Notowanych na GPW” – „Członek Rady Nadzorczej

14001:2005,

powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz

• System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wyko-

wg PN-N-18001:2004,
• System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

nywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej

wg PN ISO/IEC 27001:2007,

powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada
Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach

• System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP

dotyczących Spółki”.

wg Codex Alimentarius.

Członkowie Zarządu PKN ORLEN zasiadający w roku 2010
w radach nadzorczych spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych Grupy ORLEN nie pobie

D

i

i c j

rali z tego tytułu wynagrodzenia. Wyjątek stanowił
UNIPETROL a.s., gdzie wynagrodzenia z tytułu pełnienia
funkcji przekazywane były na działalność statutową

D

i d

i

i

Fundacji ORLEN – Dar Serca.

Dowiedz siê wiêcej
Raport odpowiedzialnego biznesu 2009, str. 24–26 oraz
www.orlen.pl
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Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. deklaruje dostarczanie swoim Klientom i Partnerom wyrobów i usług o gwarantowanej i coraz
wyższej jakości, dążąc jednocześnie do osiągnięcia maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej, wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji.
Stawiając sobie za cel utrzymanie pozycji lidera na polskim i międzynarodowym rynku oraz opinii wiarygodnej profesjonalnej i godnej
zaufania Spółki, która wszelkie działania realizuje zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu
zobowiązujemy się do:
1. Ciągłego monitorowania obecnych i przewidywanych kierunków rozwoju w zakresie użytkowych i proekologicznych własności
wytwarzanych produktów, w celu podejmowania działań uwzględniających bieżące i przyszłe potrzeby Klientów.
2. Podnoszenia efektywności ekonomicznej procesów poprzez zapewnienie ciągłego rozwoju technologicznego, gwarantującego
produkcję wyrobów spełniających wymagania jakościowe standardów międzynarodowych.
3. Osiągania stanu pełnej zgodności z prawem i normami obowiązującymi w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom, ochrony
środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
4. Zapewnienia zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i radiologicznym, monitorowania emisji do środowiska jej rozprzes
trzeniania się w powietrzu, glebie, ziemi i wodach podziemnych oraz oddziaływania na zdrowie i życie ludzkie.
5. Przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez efektywne zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych.
6. Stałego doskonalenia metod rozpoznawania zagrożeń, zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz wdrażania
ergonomicznych rozwiązań zmniejszających uciążliwość na stanowiskach pracy i ryzyko zawodowe.
7. Współpracy z wykonawcami zewnętrznymi oraz dostawcami posiadającymi wskazane przez Spółkę kompetencje oraz spełniających
określone przez Spółkę standardy dotyczące jakości, środowiska, BHP, Ppoż., ochrony radiologicznej, bezpieczeństwa procesowego
i bezpieczeństwa informacji.
8. Zapewnienia wszystkim stronom zainteresowanym dostępu do informacji dotyczących wpływu Spółki na środowisko oraz działań
podejmowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa środowiska pracy i ochrony zdrowia – kontynuacja realizacji Programu Res
ponsible Care.
9. Ciągłego doskonalenia kultury korporacyjnej poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników, ich świadomości ekologicznej oraz
promowanie postaw zwiększających zaangażowanie w działania na rzecz zaspokajania oczekiwań Klientów, ochrony środowiska
i poprawy warunków pracy.
10. Podejmowania działań zmierzających do zapewnienia właściwej ochrony informacji we wszystkich systemach ich przetwarzania
w Spółce, w tym w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz w papierowym obiegu dokumentacji, w oparciu o najlepsze
funkcjonujące standardy i praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa informacji.
11. Spełnienia wymagań powszechnie obowiązującego prawa w dziedzinie przetwarzania grup informacji chronionych ze względu
na atrybut poufności, w szczególności w dziedzinie ochrony informacji niejawnych, danych osobowych oraz informacji związanych
z publicznym obrotem papierami wartościowymi.
12. Ciągłego doskonalenia ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
13. Zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa pozostałym sklasyfikowanym i przetwarzanym w Spółce grupom informacji
chronionych ze względu na ich atrybuty integralności lub dostępności.
14. Zapewnienia ochrony powierzonych informacji będących własnością osób lub podmiotów współpracujących ze Spółką, o ile zobo
wiązują do tego stosowne, umowne klauzule o ochronie informacji.
15. Identyfikacji, oceny, eliminacji i nadzorowania potencjalnych zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa zdrowotnego produktów
żywnościowych.
16. Podejmowania wszelkich działań w obszarze produkcji, magazynowania i dystrybucji gotowych produktów żywnościowych z uwzględnieniem zasad stosowania Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej oraz wymaganiami Codex Alimentarius.
17. Monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i stosowania działań korygujących na każdym etapie procesu produkcji oraz
obrotu żywności, gwarantujących wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości.
18. Ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez zapewnienie zasobów umożliwiających m.in. podnoszenie
efektywności realizowanych procesów, podejmowanie skutecznych działań korygujących i zapobiegawczych.
Zadaniom tym podporządkowujemy strategię Spółki przełożoną na istniejące i przyszłe programy rozwoju oraz na inne działania realizowane w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania wdrożony według wymagań norm ISO 9001 i AQAP 2120 – System Zarzą
dzania Jakością, ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego, PN-N-18001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną
Pracy, PN-ISO/IEC 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Codex Alimentarius – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Deklarujemy kontynuację działań mających na celu zharmonizowanie zasad funkcjonowania Zintegrowanego
Systemu Zarządzania w Spółce.
Płock, dnia 20.04.2010 roku								
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Badanie zgodności – weryfikacja zewnętrzna
i wewnętrzna Systemów Zarządzania
W 2010 r. audytorzy Bureau Veritas Certification przepro
wadzili audyt certyfikacyjny ZSZ. Nie stwierdzono niezgod
ności, dzięki czemu PKN ORLEN otrzymał certyfikat zgodności
ZSZ z czterema normami: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO
14001:2005, PN-N-18001:2004 i PN-ISO/IEC 27001:2007.
W lipcu 2010 r. odbyła się kolejna recertyfikacja Systemu
Paweł Kukowski

Zarządzania Jakością AQAP, która potwierdziła prawi-

Kierownik, Dział Systemów Zarządzania

dłowość prowadzonych w Spółce procesów związanych
z dostawami dla wojska. Badania audytowe potwierdziły
zgodność działań PKN ORLEN z wymaganiami.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
pozwala na nadzorowanie oraz doskonalenie

W 2010 r. przeprowadzono 804 audyty wewnętrzne ZSZ,

procesów w całym zakresie funkcjonowania Spółki.

w tym 13 Systemu Zarządzania BHP (SZBHP) w obszarze

Tym samym zwiększa skuteczność i efektywność

Terminali Paliw i 26 autonomicznych audytów wewnętrz-

prowadzonych działań. Dzięki wdrożonym

nych SZBHP w Płocku. Wykazały one, że ZSZ funkcjonuje

systemom zarządzania oferowane produkty i usługi

zgodnie z wymaganiami przedmiotowych norm oraz

coraz lepiej spełniają oczekiwania klientów.

wskazały przestrzenie wymagające doskonalenia.

Skutecznemu wdrażaniu Systemu sprzyja

Niezgodności stwierdzone podczas audytów
wewnętrznych w latach 2009–2010

bogaty system szkoleń. W 2010 roku
przeprowadzono ich 9 dla ponad 300 osób.
Podnoszono świadomość systemową.
Organizowano szkolenia multimedialne,
w tym warsztaty dla kadry zarządzającej

220

i audytorów wewnętrznych.
Rozpoczęto projekt opracowania szkolenia

200

e-learningowego dla wszystkich pracowników.

180
ZSZ pozwala na dostarczanie wyrobów najwyższej

185

205

160

jakości z zachowaniem dbałości o środowisko,
bezpieczeństwo pracowników oraz właściwą

140

ochronę informacji klientów i kooperantów.

120
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Odnotowany w 2010 r. wzrost liczby niezgodności o 10%

Zarządzanie Procesowe

stwierdzonych podczas audytów wewnętrznych potrak-

W marcu 2010 r. zatwierdzona została Księga Procesów,

towano jako wyzwanie i podjęto szereg działań w celu

stanowiąca suplement do Księgi Zintegrowanego Syste-

maksymalnego wyeliminowania przypadków skutkujących

mu Zarządzania. Zawarto w niej mapy i karty procesów

niezgodnościami.

zidentyfikowanych w ramach Systemu Zarządzania Jakością. W sposób ciągły prowadzone są prace doskonalące

W 2010 r. weryfikowano również prawidłowość działań

ten dokument. Identyfikowane i opisywane są kolejne

prowadzonych przez dostawców i kooperantów. Przepro-

procesy oraz rozwijane jest ich monitorowanie poprzez

wadzono 9 audytów, podczas których nie stwierdzono

system przyjętych do stosowania wskaźników, mierni-

niezgodności.

ków skuteczności procesów. W celu zoptymalizowania
tych działań została zakupiona i jest wdrażana aplikacja
elektroniczna wspomagająca zarządzanie procesowe

ZOBOWIĄZANIE

(ZP). Monitorowanie i pomiary, porównywanie z wartoś

Wdrożenie rozwiązań sprzyjających poprawie jakości

ciami ustalonych i zaplanowanych kryteriów oraz analiza

wyrobów, zwiększeniu bezpieczeństwa i neutralności

występujących różnic i zmian, pozwalają na skuteczne

środowiskowej.

zarządzanie i doskonalenie procesów na podstawie
rzeczywistych, mierzalnych danych.
Identyfikacja procesów skutkuje również przypisaniem

Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania

właściciela do każdego z nich. Dzięki temu zoptyma-

W 2010 r. w ramach działań związanych z rozwojem orga-

lizowano proces decyzyjny i nadzorowanie procesów.

nizacji i dostosowaniem naszych działań do zmieniających

Dodatkową korzyścią ZP jest zwiększenie świadomości

się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych dokona-

pracowników realizujących procesy i ich wpływu na pracę

no przebudowy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem

innych osób, poprawa przejrzystości realizowanych działań

Informacji. Wdrożono wymagania normy PN ISO/IEC

oraz optymalizowanie przepływu informacji pomiędzy

27001:2007 i uzyskano potwierdzenie zgodności w tym

komórkami organizacyjnymi uczestniczącymi w poszcze-

obszarze udokumentowane stosownym certyfikatem.

gólnych pracach.

Rozszerzono obszar Systemu Zarządzania BHP. We wszy
stkich terminalach paliw wdrożono wynikające z niego
wymag ania. Przygotowano tym samym ten obszar
do rozszerzenia zakresu certyfikacji na zgodność
z PN-N-18001:2004.
PKN ORLEN, w ramach rozwoju i doskonalenia ZSZ,
zakupił i wdraża aplikacje elektroniczne wspomagające
zarządzanie procesowe, audytowanie, obieg dokumentacji dotyczącej niezgodności, rejestrowania zagrożeń
i szacowania ryzyka zawodowego.
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Prowadzona jest bieżąca ocena ryzyka w zakresie ochrony
środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa informacji oraz
bezpieczeństwa żywności. Przekłada się to pośrednio
na wdrażanie nowatorskich rozwiązań dając podstawę
ciągłego rozwoju i ulepszania oferty dla naszych klientów.

Wykaz wybranych spółek Grupy Kapitałowej ORLEN i posiadanych certyfikatów Systemów Zarządzania

ISO 9001

ISO 14001

PN-N-18001
/ OHSAS
18001

ISO 27001

ZSZ

Anwil S.A.

tak

tak

-

-

tak

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

tak

tak

tak

-

tak

ORLEN Administracja Sp. z o.o.

tak

-

-

-

-

ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

tak

tak

tak

-

tak

ORLEN Automatyka Sp. z o.o.

tak

tak

tak

-

tak

ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.

tak

tak

tak

-

tak

ORLEN Eko Sp. z o.o.

tak

tak

tak

-

tak

-

-

-

-

-

tak

-

-

-

-

ORLEN Księgowość Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

ORLEN Laboratorium Sp. z o.o.

-

tak

tak

-

tak

ORLEN Ochrona Sp. z o.o.

tak

-

-

-

-

ORLEN OIL Sp. z o.o.

tak

tak

-

-

tak

ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

ORLEN PetroTank Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

ORLEN Prewencja Sp. z o o.

tak

tak

tak

-

tak

ORLEN Transport S A.

-

-

-

-

-

ORLEN Wir Sp. z o. o.

tak

tak

tak

-

tak

Rafineria Nafty Jedlicze SA

tak

-

-

-

-

Rafineria Trzebinia SA

tak

-

-

-

-

Nazwa spółki

ORLEN GAZ Sp. z o o.
ORLEN KolTrans Sp. z o o.
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1.4. Relacje z dostawcami
Ważną grupą interesariuszy są dostawcy. To, jakie produkty i od kogo kupujemy ma dla nas istotne znaczenie.
Pracujemy z dostawcami w sposób ciągły, realizując
bieżące potrzeby Koncernu.
We współpracy z dostawcami Koncern kieruje się uregu
lowaniami polityki zakupowej. Jednym z jej głównych doku
mentów jest Instrukcja Realizacji Zakupów w PKN ORLEN.

Piotr Małowiejski

Jej precyzyjne uregulowania sprawiają, że procesy wyboru

p.o. Kierownik,

dostawców realizowane są w sposób transparentny. Duża

Zespół Zakupów Usług Profesjonalnych

liczba zapytań ofertowych publikowana jest na stronie internetowej www.orlen.pl. Dostawcy mają dostęp
do aktualnie prowadzonych procesów zakupowych, przez

Mając na względzie najwyższy standard relacji

co prowadzone procesy otwarte są także dla tych, którzy

z dostawcami, Biuro Zakupów PKN ORLEN

wcześniej nie współpracowali z PKN ORLEN.

kieruje się kilkoma nadrzędnymi celami.
Należy do nich utrzymywanie przyjaznego

Lokalni dostawcy podlegają takiej samej procedurze

środowiska pracy oraz tworzenie modelu

jak pozostali. Ich atuty to z pewnością dobra znajo-

efektywnej współpracy z klientami wewnętrznymi.

mość rynku lokalnego, bliskość, elastyczność, znajomość

Osiągamy to poprzez jak najlepsze spełnianie

PKN ORLEN, niższe koszty (np. transportu, dojazdów, itp.).

ich oczekiwań oraz gotowość udzielania

Wszyscy dostawcy są traktowani równorzędnie.

niezbędnej pomocy. Niezwykle ważne

Nie są prowadzone statystyki określające udział wydat-

jest dla nas budowanie partnerskich relacji

ków na usługi lokalnych dostawców.

z rzetelnymi dostawcami.

Pracownicy Biura Zakupów są otwarci na kontakt z zain

PKN ORLEN współpracuje z odpowiedzialnymi

teresowanymi dostawcami. Można liczyć na ich pomoc

dostawcami z całego świata. Wszyscy podlegają

podczas prowadzonych postępowań ofertowych. Infor

okresowej weryfikacji – z kluczowymi wypracowano

mują o obowiązujących procedurach zakupowych,

formy długofalowej współpracy.

służą wyjaśnieniami dotyczącymi poszczególnych eta-

Koncern chętnie korzysta z usług lokalnych

pów procesu wyboru. Prezentują wymagania generalne

dostawców (z siedzibą główną w powiecie płockim),

i merytoryczne wobec oferentów. Wypełniając swoje

wspierając tym samym najbliższy rynek i biznes.

obowiązki pracownicy muszą wykazać się profesjonaliz

Jednak zawsze ostatecznym kryterium wyboru

mem, ale także poszanowaniem nadrzędnych wartości

jest sprostanie naszym wysokim oczekiwaniom.

oraz zasad Kodeksu Etycznego PKN ORLEN.
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Warto podkreślić, iż w okresie objętym niniejszym rapor

jest Fundacja ORLEN – Dar Serca, która przekazuje da-

tem, wobec Spółki nie były zastosowane kary z tytułu

rowizny zgodnie ze wskazaniami klientów. W 2010 r.,

działania niezgodnego z prawem i regulacjami dotyczą-

z tych środków Fundacja ufundowała:

cymi dostawy i użytkowania produktów i usług. To także

• 6 462 obiady,

kolejny rok, w którym nie zidentyfikowano umów z dos

• 557 godzin zajęć rehabilitacyjnych,

tawcami, z którymi wymagane byłoby zastosowanie

• 153 zestawy przyborów szkolnych,

klauzul dotyczących praw człowieka. Nie odnotowa-

• 84 miesięczne stypendia dla podopiecznych Rodzinnych

liśmy również sytuacji, które wskazywałyby, że wśród

Domów Dziecka.

naszych znaczących dostawców istnieje ryzyko wystąpienia
pracy przymusowej lub wykorzystywania pracy dzieci.

Pozostałe środki Fundacja również przeznacza na finan

Nie są więc prowadzone statystyki w tym zakresie.

sowanie potrzeb dzieci – w tym także w rodzinach
dotkniętych powodzią – szczególnie na zakup wyprawek
szkolnych, ubrań i obuwia.

1.5. Odpowiedzialny marketing
Dzieci są mile widzianymi gośćmi na naszych stacjach
PKN ORLEN prowadząc działania marketingowe i promo-

paliw. Część obiektów została wyposażona w przewijaki

cyjne uwzględnia założenia odpowiedzialnego biznesu.

dla maluchów.

Zarówno marketingowe aktywności, jak i towarzyszące
im komunikaty uwzględniają długookresowy wpływ

Dobrą praktyką stosowaną w Koncernie jest oferowanie

na interesariuszy i otaczające środowisko. Kampanie

klientom kawy opatrzonej certyfikatem Fairtrade. Znak

i komunikaty są oparte na prawdziwych i rzetelnych

ten oznacza, że dostawcy kawy dla Stop Cafe stosują

informacjach. Zwraca uwagę różnorodność i wszech-

zasady sprawiedliwego handlu.

stronność inicjatyw w tym obszarze. Ich krótki przegląd
znajdą Państwo niżej.

Dowiedz siê wiêcej

Mając na uwadze dobro środowiska i problem narastającej
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liczby odpadów na stacjach paliw sieci ORLEN i Bliska
wprowadzono ekologiczne, w pełni biodegradowalne

PKN ORLEN kieruje się zasadami transparentności i uczci-

torby na zakupy. Ponadto na wybranych stacjach pro-

wości. Od 2006 r. uwzględnia w swoich działaniach

wadzona jest zbiórka zużytych baterii i akumulatorów.

zasady dobrych praktyk przy wyborze Agencji Reklamowej
i Domu Mediowego, stworzone wspólnie ze Stowarzy-

Uczestnicy programu lojalnościowego VITAY mają moż-

szeniem Agencji Reklamowych.

liwość przekazywania zebranych przez siebie punktów
na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka, wspieranych przez

PKN ORLEN w okresie istnienia Polskiego Stowarzyszenia

Fundację ORLEN – Dar Serca. W 2010 r. klienci sieci stacji

Wytwórców Produktów Markowych ProMarka, działał

paliw ORLEN przekazali prawie 10 mln punktów VITAY,

na rzecz budowania, promowania i ochrony znaku towa

co dało sumę blisko 80 tys. zł. Beneficjentem środków

rowego jako sposobu wyróżnienia produktu.
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Stowarzyszenie ProMarka wyznaczyło sobie za cel zapew

oceniają jakość świadczonych tam usług oraz ich zgod-

nienie najwyższych standardów reklamy w Polsce oraz

ność z ustalonymi standardami. PKN ORLEN jako jeden

ochronę konsumentów i konkurencji przed nieuczciwym

z pierwszych wdrożył program Tajemniczy Klient. Miało

i nieetycznym przekazem reklamowym. PKN ORLEN będąc

to miejsce w 2001 r.

jego członkiem przyjął na siebie obowiązek działania zgodnie z Kodeksem Etyki Reklamy. Oznacza to, że w przy-

Badanie jest jednym z podstawowych elementów syste

padku stwierdzenia naruszeń firmy członkowskie miały

mu zarządzania jakością obsługi w sieci detalicznej PKN

obowiązek poddania się dyscyplinie Komisji Etyki Reklamy.

ORLEN. Stanowi zewnętrzny audyt funkcjonowania
kluczowych standardów obsługi klienta. Pozwala na wyko

Zasada wykorzystywania w komunikacji z klientami praw-

rzystywanie wymiernych (procentowych) wyników oce-

dziwych i rzetelnych informacji stanowi dobrą praktykę

ny w zarządzaniu jakością obsługi. Prowadzone jest

Działu Promocji i Reklamy.

przez cały rok w sposób ciągły. Podlegają mu wszystkie
funkcjonujące stacje paliw. Każda z nich otrzymuje

Nie wystąpiły przypadki niezgodności z regulacjami

arkusz oceny z zaznaczonymi standardami, które zostały

i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komu

ocenione jako spełnione oraz tymi, które należy poprawić.

nikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promo

Każdy standard, który został negatywnie zweryfikowany,

cji i sponsoringu. W raportowanym okresie wpłynęła

zawiera informację o tym, co spowodowało taką ocenę.

jedna skarga do Rady Reklamy, którą Komisja Etyki

Na podstawie wyników formułowane są plany poprawy

Reklamy oddaliła.

obsługi klienta na konkretnych obiektach. Wyniki badania
są wykorzystywane m.in. w programach motywacyjnych.

Aktualnie prowadzone są trzy postępowania antymonoProwadzimy także cykliczne pomiary satysfakcji w ramach

polowe, w których PKN ORLEN jest stroną.

projektu Barometr Marki. Ich wyniki są szczegółowo anali
zowane i wdrażane w postaci konkretnych rozwiązań.

1.6. Standard obsługi
Klienci oraz użytkownicy produktów i usług oferowanych
przez PKN ORLEN wielokrotnie doceniali działania Koncernu, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia.
PKN ORLEN w 2010 r. po raz kolejny otrzymał Złote
Godło Marki Godnej Zaufania. Po raz czwarty z rzędu
został uznany za Najcenniejszą Polską Markę. Program
BiznesTank został Produktem Flotowym Roku. Złoty „LAUR
KLIENTA 2010” trafił do Koncernu po raz drugi z rzędu.
PKN ORLEN realizuje wiele projektów dedykowanych analizie satysfakcji klienta. Najważniejszym z nich jest pomiar
– Tajemniczy Klient, który dostarcza wiedzy dotyczącej
spełniania standardów obsługi. Polega on na odwiedzaniu
placówek firmy przez ankieterów zwanych Tajemniczymi
Klientami, którzy wcielając się w rolę zwykłego klienta,
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PKN ORLEN marką otwartą na dialog

Istotą tych działań jest stałe podwyższanie standardów

Dokładamy wszelkich starań, by jak najlepiej odpowiadać

obsługi klienta i jego zadowolenie. Szczególnie, że rośnie

D wi dz s

na potrzeby różnych grup naszych klientów. Na portalu

świadomość konsumenta, który oczekuje coraz lepszej

iê ej

firmowym www.orlen.pl działa wyszukiwarka stacji paliw

jakości towarów i usług, ale także poziomu świadczonych

PKN ORLEN, która umożliwia odnalezienie stacji o pożą

usług. Dlatego bardzo starannie rozpatrujemy wszelkie

danych cechach, w tym
Dow
edz s ê
c j

skargi i zażalenia, a każda uwaga klienta to dla nas

niepełnosprawnych.

z udogodnieniami dla osób

wskazówka jak ulepszać naszą pracę. Zbudowanie reputacji marki oraz lojalni klienci tworzą stabilne podstawy

Dowiedz siê wiêcej

dla sukcesu ekonomicznego firmy.
Raport odpowiedzialnego biznesu 2009, str. 46
PKN ORLEN scentralizował w 2010 r. zarządzanie proce
sem skarg i reklamacji w ramach sprzedaży detalicznej.
Umożliwia to szybszą i lepszą reakcję Koncernu na potrzeby
klienta. Poczynione zostały również dalsze kroki zmierza-

ZOBOWIĄZANIE

jące do przyspieszenia obiegu dokumentacji. Informacje

W październiku 2011 r. planujemy wprowadzenie

płynące od klientów są traktowane w sposób profesjo

dodatkowych aplikacji, umożliwiających wyszuki

nalny, z odpowiednią uwagą analizowane w celu polep-

wanie stacji PKN ORLEN. Będą to:

szania oferty na stacjach paliw w całej Polsce.

• strona m.orlen.pl – wersja light naszego firmo
wego portalu dostępna wraz z wyszukiwarką
z każdego mobilnego urządzenia z dostępem
do internetu;
• zaawansowana wyszukiwarka stacji paliw do zain
stalowania na smartfonach (z systemem Android
oraz iPhone i Blackberry).

Skargi i reklamacje

Lata

2008
Z³o¿one

Uznane

2010

2009
Nieuznane

Z³o¿one

Uznane

Nieuznane

Z³o¿one

Uznane

Nieuznane

Reklamacje

553

100

453

635

147

488

1080

332

748

Skargi

597

178

419

758

227

531

826

199

627

Suma

1150

278

872 1393

374 1019

1906
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odpowiedzialnym
obywatelem
2.1. Oczekiwania interesariuszy
W 2010 r. PKN ORLEN zainicjował nowatorski projekt
Andrzej Kozłowski

badawczy. Tym razem, obok innych badań zawiera-

Dyrektor Wykonawczy

jących elementy społeczne, przeprowadzono pomiar

ds. Strategii i Zarządzania Projektami

dedykowany dwóm grupom interesariuszy: klientom
i społeczności lokalnej Płocka. Jego celem było poznanie

Nie od dzisiaj wiadomo, że sektor, w którym działamy

opinii respondentów na temat prowadzonych przez

jest bardzo wymagający. Na Grupę ORLEN wpływają

PKN ORLEN działań z obszaru CSR. W badaniu chcie

różne czynniki makroekonomiczne, rynkowe, regulacyjne.

liśmy dowiedzieć się m.in. jak poszczególni interesariusze

Aby utrzymać pozycję rynkowego lidera, na bieżąco

znają, rozumieją i oceniają społeczne działania Spółki

dostosowujemy swoje działania do zmieniającego się

oraz oceniają ich skuteczność i celowość. Przygotowaniu

otoczenia i odpowiednio szybko reagujemy na nowe

do tego procesu towarzyszyła świadomość, że działania

wyzwania rynkowe.

społeczne zaspokajają potrzeby naszych interesariuszy,
ale także wpływają na postrzeganie marki. Prowadzi

Jesteśmy nie tylko największą firmą na rynku polskim,

to więc do prostego wniosku, że korzyści z takiego

ale także jednym z największych koncernów Europy

działania są obustronne. Firma lepiej rozumiejąc oczeki-

Środkowo-Wschodniej. Posiadamy pozycję regionalnego

wania otoczenia działa skuteczniej, a w efekcie wzmacnia

lidera, prężnie działamy na wielu rynkach, m.in. w Pol

swoją markę.

sce, Czechach, w krajach bałtyckich oraz w Niemczech.
Zdobyliśmy mocną pozycję w sektorze rafineryjnym
i detalicznym dzięki realizacji projektów M&A oraz konse

ZOBOWIĄZANIE

kwentnej realizacji projektów organicznych. Obecnie,

Kontynuowanie badań dotyczących postrzegania

zgodnie z naszą strategią, koncentrujemy nasze wysiłki

działań CSR prowadzonych przez PKN ORLEN wśród

na budowie nowych segmentów – produkcji energii

kolejnych grup interesariuszy.

elektrycznej oraz upstream. Nie zapominamy jednak
o pozostałych strategicznych priorytetach – dalszej popra
wie efektywności oraz obniżeniu zadłużenia. Tym działa
niom towarzyszy świadomość wpływu na otoczenie.
Dlatego odpowiedzialność wobec interesariuszy i troska
o środowisko są naturalnym elementem planowanych
przez nas przedsięwzięć ekonomicznych.
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Zdaniem 2/3 płocczan PKN ORLEN wystarczająco angażuje

Coraz większą popularnością cieszy się program pomocy

się w działalność społeczną. Grupa ta jest także świa

na rzecz zawodowych i ochotniczych straży pożarnych,

doma tego, jakie konkretnie działania podejmuje Spółka.

który PKN ORLEN realizuje w ramach jednego ze swoich

Do najlepiej znanych projektów należą: kupno sprzętu

priorytetów polityki dobroczynności, którym jest ochrona

medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

zdrowia i życia.

w Płocku, budowa nowoczesnego placu zabaw dla dzieci
oraz współpraca z uczelniami wyższymi i oferowanie

Warto dodać, że niezależnie od wspomnianych wyżej

możliwości odbycia stażu.

badań, PKN ORLEN prowadzi stały monitoring w zakresie
oceny wpływu swojej działalności na społeczność lokalną.

Nasi klienci pozytywnie oceniają program „ORLEN.Bez-

Cyklicznie realizowane są dwa pomiary: Reputacja Marki

pieczne drogi” promujący bezpieczeństwo na drogach.

ORLEN oraz Indeks Reputacji Marki (GfK, Pentor RI),

Doceniana jest działalność korporacyjnej Fundacji ORLEN

w których kwestia społeczności lokalnych stanowi istotne

– Dar Serca prowadzona na rzecz Rodzinnych Domów

moduły obu tych badań.

Dziecka i inne działania społeczne przez nią podejmowane.

CSR
w ORLENIE
2010
2009
Fundacja
„Fundusz
Grantowy
dla Płocka”

Forum
dla
Płocka

2005
2004
2003

2002
2001
2000
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2.2. Zarządzanie ryzykiem

Finansowe
– wynikające z transakcji finansowych i wymagań w zakre

Ryzyko jest nieodłączną cechą prowadzenia działal-

sie rachunkowości i raportowania finansowego.

ności gospodarczej. Aby zminimalizować skutki trudnych do przewidzenia zagrożeń, w PKN ORLEN został

Operacyjne

wdrożony system zarządzania ryzykiem, który pozwala

– wynikające z nieodpowiednich lub zawodnych proce-

na podejmowanie decyzji biznesowych z pełną świado-

sów wewnętrznych, stosowanych technologii produkcji,

mością istniejących ryzyk. W 2010 r. Spółka była dobrze

magazynowania i dystrybucji, działań pracowników,

przygotowana do odpowiedzi na zmaterializowanie ryzyk,

niewłaściwie funkcjonujących procesów.

a ich ewentualne następstwa w jak najmniejszym stopniu
wpływały na ciągłość i możliwość osiągania wyznaczonych

Zewnętrzne

celów biznesowych.

– powodowane przez czynniki zewnętrzne, związane
z zewnętrznymi działaniami klientów, dostawców, konku

Zarządzanie ryzykiem opiera się na procedurach pozwala-

rentów, nowych uczestników rynku, usług substytucyjnych,

jących na identyfikację poszczególnych ryzyk, przypisanie

a także zmianami w otoczeniu zewnętrznym.

ich właścicielom, analizie ryzyk w kluczowych obszarach
Spółki oraz rekomendacji działań zaradczych. Pomocniczo

Ryzyka IT

przeprowadzane są przeglądy wewnętrzne (zarówno

– wynikające z niewłaściwego zarządzania zasobami

pod względem procedur wewnętrznych, jak i otoczenia

teleinformatycznymi, przetwarzanymi z wykorzystaniem

zewnętrznego), dotyczące najważniejszych obszarów

technologii teleinformatycznej, nieaktualnej i przestarzałej

działalności Spółki z punktu widzenie bieżącej działalności.

technologii teleinformatycznej, braku spójności strategii

Zintegrowanie systemu zarządzania ryzykiem pozwala

teleinformatycznej, zakłóceń w funkcjonowaniu infra-

na zastosowanie jednolitego podejścia do zarządzania

struktury teleinformatycznej.

ryzykiem w celu zastosowania zintegrowanego podejścia do planowania na poziomie strategicznym działań

Organizacyjne

operacyjnych i kontroli wewnętrznej.

– związane z interesariuszami Spółki oraz wynikające
z niewłaściwej struktury organizacyjnej, systemu delego

System zarządzania ryzykiem odpowiada na potrzeby

wania uprawnień i odpowiedzialności oraz braku właś

szerokiego kręgu interesariuszy Spółki, chcących lepiej

ciwych zasad postępowania pracowników i kierowników

rozumieć szerokie spektrum ryzyk, przed którym stoi

komórek organizacyjnych.

Firma. Dzięki temu mają oni pewność, że ryzyka na jakie

Prawne i regulacyjne

Spółka jest narażona zarządzane są w sposób prawidłowy.

– ryzyka wynikające z niezgodności z przepisami prawa
Działalności Koncernu towarzyszą następujące rodzaje

powszechnie obowiązującego, regulacji wewnętrznych

ryzyk:

oraz zobowiązań umownych oraz ryzyka bezpieczeństwa
informacji przetwarzanych z wykorzystaniem technologii

Strategiczne

informatycznej.

– wynikające z niewłaściwych założeń na potrzeby plano
wania strategicznego, niewłaściwej oceny opcji strate-

Bezpieczeństwa fizycznego

gicznych, w tym wewnętrznych decyzji strategicznych.

– ryzyka związane z ochroną aktywów i osób (np. pożary,
wypadki, kradzieże).
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Zarządzanie ryzykiem w PKN ORLEN nie ogranicza się

Istotnym elementem aktywności PKN ORLEN jest obecność

jedynie do zagrożeń związanych z sektorem naftowym,

przedstawicieli Spółki w organizacjach i stowarzyszeniach.

ale odnosi się do szeroko pojętego obszaru funkcjonowania

Główne korzyści tej aktywności to m.in. możliwość wymiany

makroekonomicznego Spółki. Wdrożenie zintegrowanego

doświadczeń, zdobywania wiedzy i podwyższania kwalifi-

systemu zarządzania ryzykiem, pozwala na postrzeganie

kacji. Aktywność tego rodzaju to także szansa na bieżący,

istniejących niebezpieczeństw nie tylko jako zagrożeń,

bezpłatny dostęp do raportów, projektów legislacyjnych,

ale też jako szansy dla budowania wzrostu wartości

informacji na temat projektów aktów normatywnych, doty

Spółki w każdym z jej obszarów.

czących sektora rafineryjno-petrochemicznego na rynku
polskim i europejskim. Istotna jest także możliwość prezen

Do

z si w

j

towania stanowiska sektora chemicznego, obrony jego

2.3. Udział w życiu publicznym

interesów, wpływanie na kształt uregulowań prawnych, norm
technicznych etc. Dodatkowy atut stanowi możliwość udziału

i

j

Jako rynkowy lider PKN ORLEN angażował się w 2010 r.

w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, seminariach.

w realizację ważnych wydarzeń branżowych, jak też hono

Nie bez znaczenia jest także budowanie pozytywnego wize-

rujących prężnie działające przedsiębiorstwa. Koncern

runku przemysłu chemicznego i sektora petrochemicznego.

był m.in. sponsorem Rankingu Najcenniejszych Polskich
W 2010 r. reprezentanci Koncernu działali w 37 organi

Marek MARQA 2010 organizowanego przez dziennik
„Rzeczpospolita”, Kongresu Naftowców i Gazowników

zacjach i stowarzyszeniach. Na rok 2011 planowana jest

D

w Bóbrce, czy też rankingu „Giełdowa Spółka Roku”

przynależność do 39.

organizowanego przez „Puls Biznesu”.

Dowiedz siê wiêcej

W czasie XX Forum Ekonomicznego w Krynicy, PKN
ORLEN był organizatorem panelu dyskusyjnego „Implikacje

Raport odpowiedzialnego biznesu 2009, str. 67–68

strategiczne oraz znaczenie międzynarodowe wydobycia
gazu łupkowego w Polsce”. Debata ekspertów doty

Innym aspektem udziału PKN ORLEN w życiu publicznym

czyła znaczenia odkrycia niekonwencjonalnych złóż gazu

jest prowadzenie na poziomie krajowym i europejskim doz

w Polsce z perspektywy regionalnej i międzynarodowej.

wolonej prawem, świadomej, jawnej oraz w pełni transparentnej polityki lobbingowej. Swoją aktywność Spółka opiera

W 2010 r. PKN ORLEN rozpoczął realizację projektu „Future

na lobbingu bezpośrednim poprzez aktywne angażowanie

Fuelled by Knowledge” („Przyszłość zasilana wiedzą”),

własnych ekspertów, jak i pośrednio, poprzez działalność

którego celem jest inicjowanie dyskusji na strategicznie

organizacji branżowych i środowiskowych, których jest

ważne tematy dla europejskiej, światowej gospodarki.

członkiem. Do głównych zasad polityki lobbingowej PKN

W ramach projektu organizowane są konferencje, panele

ORLEN należą: zasada etyki lobbingowej, zrównoważonego

dyskusyjne, publikowane wydawnictwa. Pierwszym wyda

rozwoju, koordynacji, dialogu oraz dostosowania.

rzeniem z cyklu była konferencja „1990–2010–2030:
Ile państwa w rynku, ile rynku w państwie. Doświadczenia

W 2010 r. Koncern szczególnie aktywnie zajmował się pro-

i perspektywy rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki”.

blemami wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw, regulacji

Dwudziestolecie początku przemian prywatyzacyjnych

rynku paliw i energii, promocji wykorzystania odnawialnych

w Polsce oraz trudne kryzysowe otoczenie, z jakim zmagają

źródeł energii, procesu inwestycyjnego w sektorze energe-

się zarówno politycy, jak i ludzie biznesu, były odpowiednim

tycznym, pakietu energetyczno-środowiskowego, ochrony

momentem, by zainicjować cykl spotkań stanowiących

środowiska naturalnego, kształtowania zasad na rzecz

platformę wymiany opinii i doświadczeń na temat najważ

rozwoju ładu korporacyjnego, podatków dla branży

niejszych zagadnień gospodarczych.

paliwowo-energetycznej.
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Godnym odnotowania był też udział w pracach nad
uregulowaniami dotyczącymi zapasów obowiązkowych
ropy naftowej i paliw ciekłych, liberalizacją zasad tworzenia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, nowymi
wymaganiami jakościowymi dla paliw ciekłych, nowym
systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz systemem
bilansowania i rozliczania emisji klasycznych.

2.4. Uczestnictwo w inicjatywach
krajowych i europejskich

Leszek Wieciech
Dyrektor Generalny
Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego

PKN ORLEN, będąc jedną z największych korporacji
przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej,
Czy sądzi Pan, że branża naftowa,

czuje się odpowiedzialny za wnoszenie wkładu do polityki

z uwagi na swoją specyfikę, musi sprostać

Unii Europejskiej. Zadanie to realizujemy poprzez aktywne

szczególnym wyzwaniom na drodze

członkostwo w stowarzyszeniach europejskiego przemysłu

do zrównoważonego rozwoju?

naftowego. Przykładem jest zaangażowanie Spółki w pra-

Wyzwania stojące przed przemysłem naftowym
w obszarze zrównoważonego rozwoju można
uznać za ekstremalne. Z jednej strony
gospodarka światowa oparta jest w dużym

Europejski przemysł naftowy wprowadził na rynek

stopniu na ropie naftowej, a konsumenci

nowe rodzaje paliw, przy spalaniu których

uważają prawo do nieograniczonej mobilności

ma miejsce znacznie niższa niż poprzednio emisja

za jedno z praw podstawowych,

szkodliwych substancji (siarki, ołowiu, węglowodorów

z drugiej strony – i słusznie – społeczeństwo

aromatycznych i benzenu). Było to możliwe dzięki

oraz legislatorzy domagają się ograniczenia emisji

współpracy z przemysłem samochodowym,

szkodliwych substancji, w tym CO2.

naukowcami, ale przede wszystkim dzięki olbrzymim
nakładom finansowym, poczynionym przez branżę.

Europejska branża naftowa podjęła wyzwanie
zapewnienia dostaw paliw i innych produktów

Na koniec chciałbym dodać, że europejska branża

w sposób najmniej szkodliwy dla środowiska:

paliwowa jest olbrzymim pracodawcą w UE, dając

od 1990 r. wydajność energetyczna poprawia się

zatrudnienie ok. 100 tys. pracowników rafinerii

w tempie 1% na rok. Od kilkunastu lat

i 500 tys. pracownikom w marketingu i logistyce

przestarzałe, proste instalacje rafineryjne

– w tym wysoko wykwalifikowanym specjalistom,

są sukcesywnie zastępowane przez nowoczesne,

inżynierom i naukowcom.

kompleksowe zakłady o bardzo głębokim stopniu
przerobu ropy naftowej. Polskie rafinerie

Reasumując można śmiało stwierdzić, że euro-

należą pod tym względem do czołówki

pejska branża paliwowa stała się jednym

europejskiej, a nawet światowej.

z liderów zrównoważonego rozwoju.
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2.5. Dziedzictwo narodowe

ce stowarzyszenia EUROPIA, które pozwala na przedstawienie na forum europejskim interesów naszego regionu
i Spółki. Misją stowarzyszenia jest wnoszenie konstruk-

PKN ORLEN kontynuował w 2010 r. współpracę z Muzeum

tywnego wkładu w rozwój polityki mającej zapewnić

Narodowym w Warszawie, obejmując swym mecenatem

bezpieczne i zrównoważone wytwarzanie, dostarczanie

Galerię Malarstwa Polskiego. Koncern włączył się również

i stosowanie produktów naftowych. Jest to możliwe

w realizowane przez Muzeum obchody 600. rocznicy

poprzez zapewnienie wsparcia wiedzą kompetentnych

Bitwy pod Grunwaldem, podejmując się roli mecenasa

ekspertów instytucji Unii Europejskiej i krajowej adminis

„Programu Obchodów 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem”.

tracji, a także opinii publicznej. W roku 2010 zadanie

W ich ramach ukazała się publikacja „Jan Matejko – Bitwa

to realizowane było m.in. w postaci przygotowania raportu

pod Grunwaldem nowe spojrzenia”. Zawiera ona teksty

Biała Księga o przemyśle rafineryjnym w UE, który stał

polskich i zagranicznych historyków oraz historyków

się podstawą do otwarcia dyskusji na temat przyszłej

sztuki poświęcone zarówno samej bitwie, jak również

roli naszego sektora w nowej, opartej na surowcach

jej artystycznemu przedstawieniu w dziele Matejki. Przygo

odnawialnych, gospodarce energetycznej UE.

towana została instalacja „światło i dźwięk” autorstwa
Stanisława Syrewicza oraz powstał, przy udziale studia

Zaplecza merytorycznego do tych działań dostarczają

Platige Image (Tomasza Bagińskiego), film 3D, inspiracją

badania naukowo – techniczne, w których PKN ORLEN

do którego był słynny obraz Jana Matejki. Warto dodać,

uczestniczy wraz z pozostałymi członkami stowarzyszenia

że środki przekazane przez Koncern w 2010 r., Muzeum

CONCAWE.

wykorzystało również na zakup specjalistycznego sprzętu
konserwatorskiego – mikroskopów. Używane one były

PKN ORLEN jest uczestnikiem prac europejskich stowa

w pracach konserwacyjnych przy obrazie Matejki. Będą

rzyszeń branżowych. Obok wymienionych wcześniej

także służyły Muzeum przy rekonstrukcji kolejnych dzieł.

EUROPIA i CONCAWE, Spółka jest aktywnym uczestni-

Koncern objął mecenatem także Teatr Nowy w Warszawie.

kiem Grupy Roboczej ds. Energii Stowarzyszenia BUSI-

Dzięki zaangażowaniu Spółki widzowie mogli zapoznać

NESS EUROPE, ale także Polskiej Organizacji Przemysłu

się z realizacją głośnej premiery „Tramwaj”.

i Handlu Naftowego (POPiHN) i Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Koncern uczest-

Istotnym polem działań PKN ORLEN jest także Płock.

niczył w przygotowywaniu polityki i przepisów prawnych

Płockie Muzeum Mazowieckie jest objęte stałym patro-

Unii Europejskiej dotyczących wzmocnienia zasad ładu

natem Koncernu, dzięki czemu możliwe jest uzupełnianie

korporacyjnego dla funkcjonowania przedsiębiorstw

zbiorów i uatrakcyjnianie posiadanych już ekspozycji.

europejskich oraz wprowadzenia przez Polski Komitet

Stała współpraca łączy PKN ORLEN także z Biblioteką

Normalizacyjny polskich norm dotyczących zarządzania

Zielińskich, dzięki której ta najstarsza płocka instytucja

ryzykiem korporacyjnym w polskich przedsiębiorstwach.

kulturalna realizuje kolejne, ważne dla lokalnej społe
czności projekty edukacyjne i konserwatorskie. Listę

Efektem ścisłej współpracy Spółki z organizacjami krajo

przedsięwzięć kulturalnych uzupełnia Koncert Orkiestry

wymi, takimi jak: POPiHN i PKPP Lewiatan był udział

Symfonicznej Filharmonii Narodowej w Katedrze Płockiej.

w opracowaniu założeń do nowej ustawy o zapasach
obowiązkowych ropy naftowej i paliw ciekłych, założeń

Dowiedz siê wiêcej

do kompleksowej nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz opracowanie ekspertyz

www.europia.eu; www.concawe.be; www.popihn.pl

dotyczących oddziaływania kluczowych projektów legis
lacyjnych UE na krajowy przemysł naftowy.
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2.6. Sport

PKN ORLEN angażuje się we współpracę z lekkoatletami
Grupy Sportowej ORLEN, którzy biorą udział i odnoszą

PKN ORLEN od wielu lat prowadzi działania marketingowe

sukcesy w najważniejszych wydarzeniach sportowych

bazujące na sponsoringu sportowym. Spółka dywersy-

światowego formatu.

fikuje portfel aktywności sponsoringowych i angażuje
się w przedsięwzięcia przynoszące marce wymierne,
długookresowe korzyści. Dążąc do osiągnięcia pozycji
znaczącego mecenasa w tym obszarze, Koncern inwestuje
w sportowców i inicjatywy sportowe przekładające się
na poprawę kondycji polskiego sportu, a także rozwój
poszczególnych dyscyplin i zawodników. Zaangażowanie
Spółki w sport ma istotne znaczenie zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak i marketingowej. PKN ORLEN nieus
tannie rozszerza portfolio swoich działań sponsoringowych
i dobiera takie aktywności, które w najbardziej efektywny
©Adam Nurkiewicz

sposób przekładają się na rozwój poszczególnych dyscyplin
oraz przyczyniają do promocji poszczególnych marek
handlowych Koncernu.
Wśród aktywności sponsoringowych dominują dwa
główne nurty: motosport oraz lekkoatletyka. Sport moto
rowy, ze względu na zbieżność z profilem działalności
Spółki, był pierwszym obszarem zainteresowania PKN
ORLEN. W ramach aktywności w tym obszarze, przeszło
dziesięć lat temu powstał ORLEN Team – pierwszy profes
jonalny zespół rajdowy cross-country w kraju. Dzięki
zaangażowaniu zawodników oraz sponsora stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych teamów zaliczanych
do światowej czołówki. W 2010 r. Koncern rozszerzył
działania w tym zakresie powołując wyścigowy VERVA
Racing Team. Tworzy go dwóch młodych, perspektywicznych kierowców startujących w prestiżowej serii

©Adam Nurkiewicz

Porsche Supercup.
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2.7. Dobroczynność

PKN ORLEN w 2010 r. był także sponsorem tytularnym jednego z sześciu, zaliczanych do Pucharu Świata,
turniejów siatkówki plażowej Swatch FIVB World Tour

PKN ORLEN prowadzi działania dobroczynne samodzielnie

– ORLEN Mazury Grand Slam. Wsparł również cykl

oraz za pośrednictwem Fundacji ORLEN – Dar Serca,

turniejów siatkarskich o randze krajowej, międzynaro-

której jest fundatorem.

dowej oraz pojedynek z aktualnymi halowymi Mistrzami
Świata – Brazylią.
PKN ORLEN w ramach pełnienia społecznej roli wspiera
ponadto Ruch Olimpijski oraz jest sponsorem Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki. Ważnym działaniem w zakresie
CSR w sporcie jest również wsparcie Czwartków Lekkoatletycznych – najważniejszej imprezy lekkoatletycznej
w kraju skierowanej do dzieci i młodzieży.
PKN ORLEN tradycyjnie wspiera rozwój piłki ręcznej,
dyscypliny sportowej numer 1 w Płocku. Koncern jest
Generalnym Sponsorem zespołu ORLEN Wisła Płock,
jednej z czołowych polskich drużyn, która nieprzerwanie
od 1990 roku zajmuje miejsce na podium w rozgrywkach
o tytuł Mistrza Polski. Spółka patronuje również ORLEN
Handball Minilidze, młodzieżowym rozgrywkom adreso

Fundacja ORLEN – Dar Serca w 2011 r. obchodzi dzie-

wanym do dziewcząt i chłopców z Płocka oraz okolicznych

sięciolecie swojego istnienia. Jest organizacją pożyt-

miejscowości. Również dzięki staraniom i wsparciu Kon-

ku publicznego, powołaną do realizowania społecznej

cernu, w 2010 r. Płock wzbogacił się o nowoczesną

misji Fundatora Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN.

halę sportowo-widowiskową ORLEN Arena, w której

Jej sztandarowym programem, prowadzonym od chwili

na co dzień występują zawodnicy ORLEN Wisła Płock.

powstania w 2001 r. jest opieka nad Rodzinnymi Domami
Dziecka. Coraz większego rozmachu nabierają programy
stypendialne. Obecnie prowadzone są już cztery: ogólnopolski, adresowany do podopiecznych Rodzinnych
Domów Dziecka, program dla uczniów z Płocka oraz
uruchomiony w 2010 r. program stypendialny dla uczniów
z powiatu płockiego.
Ważną częścią aktywności Fundacji są działania na rzecz
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa ludności oraz wsparcie
społeczności lokalnych.

Dowiedz siê wiêcej
www.darserca.pl
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Doświadczenia zbierane na przestrzeni lat pozwoliły
na wypracowanie jasnych i precyzyjnych zasad udzielania wsparcia. Wskazane zostały priorytety „Polityki
dobroczynności”. Są nimi ochrona życia i zdrowia oraz
edukacja i wychowanie. Z tego względu dominującą
grupę beneficjentów stanowią jednostki straży pożarnych, placówki medyczne oraz beneficjenci działający
w obszarze edukacji.
Małgorzata Masłyk

Charakterystyczną zmianą, która dokonała się w ostat-

Stypendystka Fundacji ORLEN – Dar Serca

nich latach jest ustabilizowanie się grupy organizacji
pozarządowych, z którymi PKN ORLEN ma trwałe relacje
potwierdzone wieloletnimi umowami. W gronie stale

Czym kieruje się tak młoda, ambitna osoba

współpracujących z Koncernem znajduje się aktualnie

określając swoje życiowe cele?

7 fundacji. Podkreślić należy, że są wśród nich projekty

Co Cię inspiruje i mobilizuje do ciągłego

prowadzone już od ponad 10 lat. Zgodnie z zasadami

rozwoju?

społecznej odpowiedzialności biznesu istotnym kryterium
budowania tych relacji były aspekty społeczne i biznesowe.

W życiu kieruję się zasadą, że jeśli z trudem zrobię
coś pięknego, to trud minie a piękno pozostanie.
Dlatego każdy mój dzień pięknieje i nabiera
tęczowych barw.

Przez ostatnie trzy lata szkoły ponadgimnazjalnej
udowodniłam, że w moim słowniku
nie ma miejsca na słowo „niemożliwe”.
W ramach stypendium naukowego wyjechałam
na rok do Danii, gdzie uczyłam się

Za tytułem laureatki wielu konkursów

w niemiecko-duńskiej szkole. Byłam tam jedyną

na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym

uczennicą z Europy Wschodniej, która jako

kryją się bowiem także spore wydatki.

pierwsza w historii szkoły została wybrana

Bardzo ważna jest dla mnie również aktywność

przez społeczność uczniowską na gospodarza

społeczna. Działam w Stowarzyszeniu

szkoły. Jestem również członkinią Szkolnego

Młodych Demokratów oraz w grupie „Pokolenie”,

Klubu Europejskiego. Praca w nim szczególnie

która pomaga głuchoniemym dzieciom.

mnie zmotywowała do udziału w olimpiadach

W wolnych chwilach oddaję się swoim pasjom –

i konkursach o tematyce unijnej i historycznej.

poezji i wioślarstwu. Stypendium pozwoliło

Dzięki stypendium mogłam bez obaw

mi więc na rozwój osobisty, ale także umożliwiło

inwestować w siebie, nie martwiąc się o koszty

zagospodarowanie wolnego czasu na aktywną

związane z realizacją moich zainteresowań

działalność wolontariacką dla lokalnej

i aspiracji naukowych.

społeczności.
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Na szczególną uwagę zasługują dwie organizacje

PKN ORLEN, działając zgodnie z zasadami społecznej

działające na rzecz społeczności lokalnych: Fundacja

odpowiedzialności biznesu, włącza się w liczne inicjatywy

„Fundusz Grantowy dla Płocka” oraz Stowarzyszenie

i przedsięwzięcia, m.in. na rzecz poprawy bezpieczeń-

„Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa

stwa. Realizujemy także własny, autorski projekt na rzecz

Wielkopolskiego”. Współpraca w tym obszarze trwa,

straży pożarnych.

w przypadku Płocka od 2002, a w przypadku Ostrowa
Wlkp. od 2004 r. Zaangażowanie PKN ORLEN wykracza

Do Koncernu wpływa wiele próśb o pomoc kierowanych

w tym projekcie poza ramy działalności dobroczynnej

przez jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej

z uwagi na połączenie aktywności i wkładu finansowego

w sprawie dofinansowania m.in. zakupu specjalistycz-

samorządów lokalnych ze wsparciem Koncernu. Projekty

nego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, tj. samochodów,

te, oparte o metodologię UNDP w zakresie strategii

pomp, a także wyposażenia osobistego strażaków. Spółka

zrównoważonego rozwoju, mają za zadanie poszerzenie

docenia fakt, że straż pożarna każdego dnia jest gotowa

i umocnienie współpracy pomiędzy sektorem publicznym

nieść pomoc innym i reagować w wielu krytycznych sytu-

i prywatnym w sposób służący jednocześnie ekonomicznej

acjach. Wielokrotnie strażacy udowadniali, że są dobrze

konkurencyjności i sprawiedliwości społecznej. Działania

przygotowani do ratowania życia i mienia, jeżeli tylko

te przyczyniają się do tworzenia partnerskich relacji

posiadają odpowiedni sprzęt ratunkowy i środki na bieżące

z lokalną społecznością oraz budowania pozytywnego

funkcjonowanie. Sprawia to, iż cieszą się bardzo wysokim

wizerunku Koncernu. Wspierają także rozwój trzeciego

zaufaniem społecznym.

sektora, gdyż to właśnie lokalne organizacje pozarządowe
są beneficjentami grantów wspomnianych wyżej Fundacji.

Dowiedz siê wiêcej
www.funduszgrantowy.plock.eu.pl
www.funduszgrantowy.pl

ZOBOWIĄZANIE
Kontynuowanie współpracy w ramach partnerstw
międzysektorowych.
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2.8 „ORLEN.Bezpieczne drogi”

Doceniając to niezwykłe zaangażowanie i odwagę, prag
nąc jednocześnie umożliwić im właściwe funkcjonowanie,
PKN ORLEN wspiera jednostki straży pożarnych. Spośród

Ze względu na charakter branży, w której działa PKN ORLEN,

przesłanych do Koncernu próśb o wsparcie wybierane

duże znaczenie mają inicjatywy zmierzające do poprawy

są te, którym pomoc jest najbardziej potrzebna.

stanu bezpieczeństwa na drogach. Już od 2006 r. reali
zowany jest autorski program „ORLEN.Bezpieczne drogi”.

Na stronie www.orlen.pl znajdują się szczegółowe informacje nt. zasad prowadzenia działalności dobroczynnej
przez PKN ORLEN. Bieżące komunikaty o udzielonych
darowiznach można odnaleźć zarówno na głównej stronie Koncernu, jak również w zakładce „Odpowiedzialny
biznes”. Informacje prezentowane są także w mediach
wewnętrznych (Intranet, rozgłośnia radiowa ORLEN
Studio, „ORLEN ekspres”). W mediach ogólnopolskich

BEZPIECZNE DROGI

promowana była akcja przekazywania 1% podatku
na działalność korporacyjnej Fundacji ORLEN – Dar Serca.
Stałe miejsce Fundacja ma w magazynie „Szerokiej
drogi”. Klienci zachęcani są do przekazywania punktów
VITAY na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka oraz udziału

Przeprowadzone w 2010 r. działania koncentrowały

w akcji 1%. Informacje o wsparciu udzielanym przez

się na problemie, jaki stanowią zmęczeni kierowcy.

PKN ORLEN zamieszczane są także przez beneficjentów

Hasłem przewodnim akcji było „2 godziny jazdy, 20 minut

na ich stronach internetowych oraz w prasie lokalnej.

przerwy”. Wypoczęty kierowca to bezpieczny użytkownik
drogi, natomiast zmęczony może stanowić podobne

PKN ORLEN od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce

zagrożenie jak osoba prowadząca pojazd pod wpływem

laureatów konkursu „Liderzy Filantropii” w kategorii firm,

alkoholu. A rozwiązanie problemu jest bardzo proste.

które przekazują najwięcej środków na cele społeczne.

Każdą dłuższą podróż należy starannie zaplanować,
uwzględniając krótkie, 20 minutowe przerwy po każdych

Z doświadczeń PKN ORLEN korzystają także spółki Grupy

2 godzinach jazdy.

ORLEN. Część z nich przyjęła własną politykę dobroczynności. Wśród udzielonych przez spółki darowizn dominuje

Program „ORLEN.Bezpieczne drogi” wpisał się w polski

wsparcie przeznaczone na potrzeby lokalne.

krajobraz. Jest dostrzegany i pozytywnie oceniany przez
kierowców jako istotne działanie na rzecz poprawy stanu
bezpieczeństwa na polskich drogach.

Liczba obdarowanych jednostek straży pożarnej

2008

2009

2010

19

24

59
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BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo kluczem
do rozwoju
3.1. Polityka bezpieczeństwa
w PKN ORLEN
PKN ORLEN opiera swoją politykę bezpieczeństwa
Dariusz Loska

na dwóch fundamentalnych zasadach. Po pierwsze

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest zawsze traktowana
jako wartość nadrzędna, po wtóre w działaniach opera-

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa

cyjnych Koncernu uwzględniane są wszelkie standardy

w przemyśle petrochemicznym to ogromne wyzwa

bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), dobre praktyki,

nie. Specyfika branży sprawia, że ryzyko wystąpienia

a także najnowsze osiągnięcia wiedzy i techniki z tego

zagrożeń jest wyższe niż w innych gałęziach gospodar

zakresu. Kierunki podejmowanych działań wyznacza

ki. Dlatego zawsze podkreślamy, że ochrona zdrowia

przyjęta w Koncernie idea pełnego bezpieczeństwa „Zero

i życia to dla nas priorytet. Działania podejmowane

wypadków – 100% bezpieczeństwa”.

w obszarze bezpieczeństwa zmierzają do realizowania
tych celów na wszystkich poziomach organizacyjnych

Polityka bezpieczeństwa PKN ORLEN została opisana

w czasie pracy, ale także po jej zakończeniu.

w dokumencie Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzą
dzania. Zgodnie z nim chronimy życie i zdrowie pracow-

Dążymy do uzyskania i utrzymania takiego poziomu

ników, wykonawców zewnętrznych, dostawców i gości

bezpieczeństwa, dzięki któremu wyeliminowana zos

m.in. poprzez:

tanie w przyszłości możliwość zaistnienia wypadków

• prowadzenie kompleksowych działań technicznych,

śmiertelnych, ciężkich oraz zbiorowych, w tym z udzia

organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych na rzecz

łem pracowników zatrudnianych przez wykonawców

zapobiegania wypadkom pracowników i wykonawców

zewnętrznych. Wypadki, pożary, awarie nie są trak

zewnętrznych, pożarom, awariom przemysłowym oraz

towane jako zdarzenia, którym nie sposób zapobiec.

radiologicznym;
• zapewnienie wszystkim bezpiecznego środowiska

Można im skutecznie przeciwdziałać.

pracy;
Budowanie bezpieczeństwa to proces niezwykle złożo

• systematyczne doskonalenie kultury bezpieczeństwa;

ny. Ważne jest stosowanie odpowiedniego programu

• integrację oraz doskonalenie wzajemnej współpracy

szkoleniowego. Edukacja przynosi często lepsze efekty

spółek Grupy ORLEN w zakresie bezpieczeństwa pracy

niż kontrola.

na wspólnej platformie bezpieczeństwa;
• współpracę z przodującymi ośrodkami naukowymi

Nie bez znaczenia jest również stosowanie innowa

oraz transfer wiedzy do Koncernu. PKN ORLEN dołoży

cyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

wszelkich starań aby kontynuować tę współpracę.

Jednak nie zapominajmy, że w centrum naszej uwagi
są zawsze ludzie.
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Efektami tych działań jest m.in. rozwiązywanie trudnych
ZOBOWIĄZANIE

problemów z zakresu BHP, tworzenie procedur bezpie-

Planujemy wprowadzenie:

czeństwa pracy w Kompleksowym Systemie Prewencji.

• paszportu bezpieczeństwa dla wykonawców
zewnętrznych;

Otwarta komunikacja z pracownikami wszystkich pozio-

• asystenta BHP;

mów struktury organizacyjnej pozwala na współpracę

• szkoleń wykonawców zewnętrznych z uwzględ

podczas opracowywania wewnętrznych standardów

nieniem scenariuszy potencjalnych sytuacji kryzy

i dokumentów z zakresu BHP, ppoż. oraz bezpieczeństwa

sowych mogących pojawić się w czasie wykony

procesowego. Sugestie i wnioski pracowników są zbierane

wania przez nich prac na terenie Koncernu.

i nierzadko wykorzystywane w sprawach dotyczących
bezpieczeństwa pracy.

Dialog stanowi najlepszą formę wypracowywania i dbania

Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków

o utrzymanie określonych standardów. W PKN ORLEN

pracy zaowocowały przyznaniem PKN ORLEN po raz drugi

powołana została Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

„Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy”.

Zasady działalności Komisji uregulowano w porozumieniu
z organizacjami związkowymi. Zostało ono zawarte na pod-

3.2. Więcej niż BHP

stawie zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
oraz przepisów prawa powszechnego. Rozstrzyga ona
wszelkie kwestie związane z kształtowaniem warunków

Bezpieczeństwo produktów

bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce. Na tej samej

Wszystkim produktom oferowanym przez PKN ORLEN,

podstawie funkcjonuje społeczna inspekcja pracy, któ-

zarówno paliwom, jak i petrochemikaliom zapewnione jest

rej działalnością kierują związki zawodowe. W ramach

bezpieczeństwo zgodnie z aktami prawa europejskiego

współpracy, mającej na celu kształtowanie warunków

i krajowego, a także normami i przepisami wewnętrznymi.

bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce, organizowane

Dla produktów opracowane zostały karty charakterystyk

są spotkania Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

będące podstawowym źródłem informacji o substancji

oraz Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy, przy

i preparacie chemicznym, które są przekazywane dalej

udziale związków zawodowych z Członkiem Zarządu PKN

w całym łańcuchu dostaw. Karty te zawierają dane doty-

ORLEN oraz przedstawicielami pracodawcy odpowiedzial-

czące m.in. zagrożeń, składu, postępowania w przypadku

nymi za kontakty ze społeczną inspekcją pracy.

pożaru oraz wiele innych informacji.

Połowę składu Komisji stanowią przedstawiciele praco-

Prowadzimy racjonalną gospodarkę. Stosujemy technologie

dawcy, w tym pracownicy służby BHP i lekarz sprawujący

oraz procesy oparte na posiadanej wiedzy teoretycznej

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

i praktycznej w zakresie wytwarzania określonych produk-

Druga jej część to przedstawiciele pracowników, w tym

tów. Zapewniamy odpowiednie warunki i zabezpieczenia

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. Warto wspomnieć,

techniczne podczas procesów produkcyjnych i logistycznych.

że Biuro BHP współpracuje bezpośrednio z Inspektorem.
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Bezpieczeństwo pracowników
Prowadzone są analizy wypadków i zdarzeń wypad-

ZOBOWIĄZANIE

kowych bezurazowych, które miały miejsce na terenie

PKN ORLEN planuje rozwój zarządzania stresem,

Spółki. Nie prowadzimy takich statystyk w podziale na płeć

tj. ocenę i monitorowanie poziomu stresu pracow

i regiony, choć zebranie ich jest możliwe. Monitorowany

ników, satysfakcji z pracy, czy prowadzonych pro

jest stan zdrowia pracowników, wyciągane wnioski i podej

gramów profilaktycznych.

mowane działania zapobiegawcze. W 2010 r. nie odnotowano wypadków ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych.
Bezpieczeństwo jest postrzegane w PKN ORLEN jako
Na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku zgłoszono

kwestia kluczowa, pozostająca w obszarze bezpośred-

123 zdarzenia wypadkowe bezurazowe. Po raz kolejny

niego nadzoru Członków Zarządu W ramach przyjętej

dokonano merytorycznej oceny tych zdarzeń, która pozwala

nowej koncepcji pełnego bezpieczeństwa w PKN ORLEN

na zdobycie jak największej ilości informacji o wydarzeniach

w 2010 r. zrealizowano szereg projektów i inicjatyw:

i uniknięcie w przyszłości poważnych urazów.

• Zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa – wyra
żające się promowaniem bezpiecznych zachowań

Zapobieganie wypadkom, awariom przemysłowym i radio-

w pracy. Troska o bezpieczeństwo pracowników,

logicznym oraz pożarom przyczyniło się do ograniczenia

a także traktowanie spraw bezpieczeństwa pracy

wypadkowości, w tym wśród pracowników zatrudnia-

na równi z produkcyjnymi tworzy właściwe standardy
zachowań.

nych przez zewnętrznych wykonawców. Wieloletnie
doświadczenie w tworzeniu bezpiecznych warunków

• Zarządzenia w „pigułce” – „pigułki” przy pomocy

pracy doprowadziło do obniżenia wskaźników wypad-

grafiki i opisów syntetycznie przedstawiają najważniejsze

kowości w PKN ORLEN, które od kilku lat utrzymują się

treści merytoryczne zarządzeń Kompleksowego Systemu

na podobnym poziomie.

Prewencji ułatwiając ich poznanie pracownikom.
• Działania wspomagające – nakręcono 3 filmy infor

Występuje ścisły związek między kulturą bezpieczeństwa

macyjne w kilku wersjach językowych (polskiej, niemie

pracy a liczbą i rodzajem wypadków. Dlatego w prowa-

ckiej, angielskiej i rosyjskiej) na temat bezpieczeństwa

dzonych oraz planowanych działaniach przywiązujemy

i higieny pracy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.

dużą uwagę do zachowania pracowników, ich indywi-

Poruszają one następujące tematy: BHP podczas prac

dualnych cech i postaw, a także fizycznego środowiska

remontowych, bezpieczeństwo gości wchodzących

pracy. Niezwykle istotne jest budowanie świadomości

na teren Spółki, materiał instruktażowy o zagrożeniach

dotyczącej bezpieczeństwa.

na terenie Zakładu. Filmy są wykorzystywane podczas

Wypadkowość w PKN ORLEN

Rok

1)
2)
3)

Liczba wypadków

Absencja

Współczynnik
1

Ciężkości2

TRR3

Ogółem

Śmiertelne

Ciężkie

Zbiorowe

2008

26

0

0

0

952

5,5

36,6

3,19

2009

23

0

0

0

996

5,0

43,3

2,90

2010

28

0

0

0

789

6,2

28,2

3,09

Współczynnik częstotliwości – liczba wypadków na 1000 zatrudnionych.
Współczynnik ciężkości – liczba dni niezdolności do pracy przypadających na 1 wypadek.
TRR – liczba wypadków przypadająca na milion roboczogodzin.
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Wypadkowość w latach 2008–2010 (PKN ORLEN)

szkoleń oraz w ramach działań promocyjno-informacyjnych.
• Motywowanie, promowanie i wzmacnianie bezpiecz-

30

nych zachowań w pracy i poza nią poprzez wyrażanie

25

aprobaty i uznania pracownikom tak postępującym
i angażującym się w podnoszenie bezpieczeństwa

26

23

28

20

w miejscu pracy.
• Bezpieczeństwo pracy jako wartość Koncernu – opraco-

15

wano projekt uzupełnienia Kluczowych Wartości Spółki

10

o „Bezpieczeństwo pracy” w celach motywacyjnych
i promujących bezpieczeństwo pracy.

5

• Podnoszenie świadomości pracowników w tej dziedzinie to dla Koncernu priorytet. Zamiast zwiększa-

0

nia liczby kontroli pragniemy rozbudowywać system
doradztwa i szkoleń. Oprócz tego znowelizowana

2008

2009

2010

procedura zgłaszania zagrożeń wypadkowych pozwala

Współczynnik częstotliwości w latach 2008–2010
(PKN ORLEN)

na przedstawianie propozycji działań prewencyjnych
przez osobę zgłaszającą.

8
6
ZOBOWIĄZANIE

5,5 5,0

6,2

4

PKN ORLEN będzie dążył do dalszego zmniejszania
liczby kontroli na rzecz doradztwa i szkoleń

2
0

• Wprowadzenie:

2008

2009

2010

– odzieży ochronnej o właściwościach antyelektrostatycznych oraz kasków ochronnych i okularów przeciw

Współczynnik TRR w latach 2008–2010 (PKN ORLEN)

odpryskowych a także, dla celów ewakuacyjnych,
masek przeciwgazowych wraz z pochłaniaczami;

4

– odzieży antyelektrostatycznej i trudnopalnej;
– butów ochronnych: antyelektrostatycznych, odpornych

3

na oleje, benzyny i inne rozpuszczalniki organiczne.

3,2 2,9 3,09

2
1
0
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2008

2009

2010
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Absencja z tytułu wypadków w latach 2008–2010
(PKN ORLEN)

Regiony i spółki Grupy ORLEN
Działania podejmowane na poziomie PKN ORLEN są również sukcesywnie wdrażane w Grupie ORLEN. Dzięki

1000

temu w 2010 r. zmniejszyła się liczba wypadków przy

952 996

pracy. Większość z nich należy do kategorii lekkich,

800

nie powodujących długotrwałej absencji chorobowej.
Nie zarejestrowano wypadków powtarzalnych charak-

789

600

terystycznych dla branży chemicznej.

400
Warto podkreślić, że troska o bezpieczeństwo dopro-

200

wadziła do obniżenia w Grupie ORLEN współczynników
wypadkowości. Obecnie wskaźnik TRR wskazuje podobny

0

poziom do prezentowanego przez inne, międzynarodowe
koncerny z branży rafineryjno-petrochemicznej.

2008

2009

2010

spółki Grupy został wypracowany system zarządzania

Współczynnik ciężkości w latach 2008–2010
(PKN ORLEN)

bezpieczeństwem i higieną pracy oraz odpowiednie

50

Ze względu na różnorodność działań prowadzonych przez

standardy bezpieczeństwa. W większości spółek, zgodnie

40

z normą PN-N-18001:2004, wdrożono i certyfikowano
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

36,6

43,3

30

28,2

20

ZOBOWIĄZANIE
PKN ORLEN będzie dążył do jeszcze większej współ

10

pracy wśród spółek Grupy ORLEN, m.in. poprzez

0

rozwój baz informacyjnych, wdrażanie systemów
zarządzania BHP.

2008

2009

2010

Wskaźnik TRR w latach 2000–2010 (PKN ORLEN)
Kategoria
Wypadki przy pracy

Absencja chorobowa

Wskaźnik ciężkości

Choroby zawodowe

Wskaźnik TRR
*

Rok

Grupa ORLEN*

2009

85

2010

73

2009

3501

2010

2595

2009

41,18

2010

35,55

2009

0

2010

0

2009

4,17

2010

3,86

5
4
3
2
1
0

dane dotyczą 22 wiodących spółek Grupy ORLEN.
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Bezpieczeństwo dostawców usług, wykonawców
zewnętrznych

nę ludzi, środowiska naturalnego i mienia. Wszystkie

Jeden z celów PKN ORLEN to zwiększenie bezpieczeństwa

administracji, tzn. Wojewódzkim Inspektoratom Ochrony

wśród podwykonawców. Realizujemy go za pomocą

Środowiska i Komendom Państwowej Straży Pożarnej.

te dokumenty przekazane zostały lokalnym organom

różnorodnych działań, są to m.in.:
• na podstawie decyzji Zarządu PKN ORLEN z 11 sierpnia

W Spółce obowiązuje System Zarządzania Bezpieczeń-

2009 r. wprowadzono obowiązek wdrożenia wśród

stwem Procesowym oparty na dziewięciu elementach,

wykonawców zewnętrznych Systemu Zarządzania

gwarantujących ochronę ludzi i środowiska, o których

Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według Polskiej

mowa w art. 252 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Normy PN–N–18001:2004 Systemy zarządzania bezpie

Jest on elementem ogólnego systemu zarządzania i orga-

czeństwem i higieną pracy. Wymagania. Począwszy

nizacji PKN ORLEN. Wprowadza Deklarację Zapobiegania

od 1 lipca 2010 r. posiadanie takiego systemu jest

Poważnym Awariom (ang. MAPP – Major Accidents

jednym z kryteriów doboru wykonawcy zewnętrzne-

Prevention Policy) odnoszącą się do wszystkich obiektów

go do realizacji przyszłych prac na terenie Zakładu

Spółki oraz instrukcję prowadzenia analiz zagrożeń i oceny

Produkcyjnego w Płocku,

ryzyka procesowego.

•D klauzule
„Bezpieczeństwo
pracy” w umowach z wyko
wiedz siê
wiêce
nawcami zewnętrznymi,

Stosowane w PKN ORLEN środki bezpieczeństwa i ochrony
są odpowiednio skorelowane z potencjalnymi zagro-

Dowiedz siê wiêcej

żeniami. Dzięki temu mamy pewność, że zapewnia-

Raport odpowiedzialnego biznesu 2009, str. 43

technologicznych.

• opracowanie Poradnika dla wykonawców zewnę

Analiza zagrożeń procesowych i ocena bezpieczeństwa

trznych i współpracujących z nimi służb PKN ORLEN,

w PKN ORLEN prowadzona jest za pomocą takich narzędzi

• udoskonalenie monitorowania wypadkowości wyko-

jak: Wstępna Analiza Zagrożeń (PHA), Studium Zagrożeń

nawców zewnętrznych na terenie Zakładu Produkcyj-

i Zdolności Operacyjnych (HAZOP) oraz Analiza Warstw

nego w Płocku,

Zabezpieczeń (AWZ). Analizy te pozwalają uniknąć błę-

my odpowiedni poziom bezpieczeństwa w obiektach

D wied s ê w ê ej

•D szkolenia,
wiedz s êrozmowy
w êce dedykowane wykonawcom zew

dów już na etapie opiniowania i wydawania zaleceń

nętrznym i ich pracownikom.

do zamierzeń inwestycyjnych w obiektach Spółki. System
Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym niewątpliwe

Bezpieczeństwo technologii, procesowe

minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii. Dzięki prowa

Zakład Produkcyjny w Płocku, Zakład PTA we Włocław-

dzeniu chociażby analiz ryzyka typu HAZOP odnotowano

ku oraz wszystkie Terminale Paliw realizują wymagania

niższą liczbę awarii.

unijnej Dyrektywy Seveso II implementowane do Ustawy
Prawo Ochrony Środowiska w zakresie przeciwdziałania

Zasady bezpieczeństwa procesowego są wdrażane

poważnym awariom.

w PKN ORLEN na każdym etapie funkcjonowania obiektów technicznych począwszy od projektowania, poprzez

PKN ORLEN w trosce o bezpieczeństwo posiada opra-

budowę, eksploatację, modernizowanie, a skończywszy

cowane i aktualizowane dokumenty z systemowymi

na zamknięciu i wycofaniu z ruchu. Obiekty te są wypo

rozwiązaniami w zakresie zapobiegania i ochrony przed

sażone w nowoczesne układy zabezpieczeń i ochrony

skutkami zdarzeń awaryjnych. Gwarantują one ochro-

(np. układy kontrolno-pomiarowe, alarmowe, blokadowe,
przeciwpożarowe, przeciwwybuchowe).
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3.3. Ochrona przeciwpożarowa
– Zakładowa Straż Pożarna
W kontekście bezpieczeństwa niezwykle istotną kwestią
jest zapobieganie pożarom, wybuchom i uwolnieniom
niebezpiecznych substancji chemicznych. Zakładowa Straż
Pożarna (ZSP) PKN ORLEN jest jednostką wyspecjalizowaną
w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa:
chemicznego, wysokościowego, wodnego i medycznego.

Jan Szrajber
Komendant Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN

Do głównych zadań jednostki należą:
• organizowanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie PKN ORLEN, ale również

Zakładowa Straż Pożarna PKN ORLEN to największa

na obszarze całego kraju w ramach Krajowego Systemu

tego typu jednostka w Polsce i w Europie Środkowej.

Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) i Systemu Pomocy

Od 2001 r. jest włączona do Krajowego Systemu

w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych (SPOT);

Ratowniczo-Gaśniczego dzięki czemu również

• prowadzenie kontroli w zakresie bezpieczeństwa

Państwowa Straż Pożarna może liczyć na jej pomoc.

pożarowego i chemicznego obiektów Spółki;
• nadzór nad utrzymaniem pełnej sprawności technicznej

Nasi strażacy to najwyższej klasy profesjonaliści

urządzeń przeciwpożarowych i ratowniczych;

gotowi przeprowadzać akcje wszędzie, nie tylko

• opiniowanie i ustalanie wymogów budowlanych,

na obszarach przemysłowych. Ich przygotowanie

instalacyjnych i technologicznych dla poszczególnych

zawodowe i doświadczenie zdobyte podczas akcji

obiektów zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpo-

ratowniczo-gaśniczych, manewrów, ćwiczeń oraz

żarowej oraz najlepszą dostępną wiedzą inżynierską;

treningów na poligonach ogniowych za granicą,
ale również wyposażenie w najnowocześniejszy
sprzęt gaśniczy i ratowniczy może stanowić wzór
dla innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Strażacy służą z oddaniem i odwagą również
lokalnym społecznościom. Podczas dramatycznych
wydarzeń w maju 2010 r. część załogi walczyła
z żywiołem na terenie powiatu płockiego
dotkniętego powodzią, m.in. w okolicach
Dobrzykowa, Jordanowa i Wymyśla.

Stosujemy najnowsze rozwiązania w zakresie ochrony
przeciwpożarowej. Wiele spośród nich wykracza
poza wymogi stawiane przez przepisy państwowe.
Odpowiedzialność i troska o bezpieczeństwo
generuje nowatorskie rozwiązania i motywuje
do ciągłego rozwoju.
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• organizowanie ćwiczeń i manewrów na obiektach
PKN ORLEN w Płocku z udziałem służb interwencyjnych, załóg pracowniczych, jednostek Państwowej
Straży Pożarnej oraz innych podmiotów ratowniczych
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
• zabezpieczenie operacyjne obiektów spółek Grupy
ORLEN: BOP, ORLEN Oil, ORLEN Asfalt, ORLEN GAZ.
PKN ORLEN nieustannie dba o podnoszenie poziomu
bezpieczeństwa. Dlatego tak ważna jest edukacja i dosko
nalenie zawodowych ratowników. W 2010 r. przeprowadzono prawie 150 ćwiczeń taktyczno-bojowych. Strażacy uczestniczą w specjalistycznych zajęciach z zakresu
usuwania nieszczelności przemysłowych, ratownictwa
drogowego, ratownictwa wodnego, wysokościowego,
kwalifikowanej pierwszej pomocy, procedur postępowania
w przypadku zagrożeń terrorystycznych. 550 ratowników
chemicznych wzięło udział w specjalistycznych szkoleniach
i treningach współorganizowanych przez ZSP. Nasi strażacy
są gotowi do przeprowadzenia natychmiastowych akcji.
W roku 2010 miało miejsce 125 zdarzeń, do których
zostali wezwani.

Statystyka pożarowa w 2010 r.

20 15
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3.4. Bezpieczeństwo transportu
– system SPOT

jak najlepszego dostosowania szkoleń BHP do specyfiki
pracy danej osoby następują modyfikacje form, metod
i zakresu merytorycznego takich programów.

PKN ORLEN podejmuje różnorakie działania by zapewniać
bezpieczeństwo nie tylko na terenie Zakładu Produkcyj

Podnoszenie poziomu wyszkolenia znacznie wpływa

nego. Aktywnie uczestniczymy w SPOT, a Zakładowa

na wzrost bezpieczeństwa. Wprowadzone zostały dwu-

Straż Pożarna prowadzi Krajowe Centrum SPOT.

dniowe, coroczne szkolenia BHP i ppoż. dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne

SPOT to polski system informacyjno-pomocowy, którego

oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Prowadzone

celem jest zapobieganie lub ograniczenie do minimum

są treningi awaryjne, ćwiczenia z udziałem wydziałowych

skutków awarii w transporcie drogowym niebezpiecznych

ratowników chemicznych, ZSP oraz załogi.

materiałów chemicznych. Jest on doskonałym przykładem
współpracy pomiędzy zakładami chemicznymi i firmami

Interaktywne narzędzia (filmy, prezentacje, internet)

zajmującymi się przewozem materiałów niebezpiecznych.

ułatwiają edukowanie pracowników. W 2010 r. był
wdrażany i testowany system szkoleń e-learningowych

W 2010 r. w jego ramach udzielono pomocy przy ośmiu

dla pracowników administracji. W intranecie są zamiesz-

zdarzeniach.

czane materiały szkoleniowe odnoszące się do dobrych
praktyk BHP. Dotykają one takich materii, jak np. BHP
w przemyśle chemicznym czy informatyce.

Police

Troska o bezpieczeństwo w PKN ORLEN to także

Bydgoszcz

regularność podejmowanych działań. W ramach Dnia

W³oc³awek

Bezpieczeństwa Pracy (pierwszy czwartek każdego mie-

P³ock

siąca) kierownicy komórek organizacyjnych dokonują

Pu³awy

samokontroli zagadnień BHP, ppoż. oraz bezpieczeństwa

Brzeg Dolny
Kêdzierzyn
Koźle

Nowa
Sarzyna

procesowego. Również w ramach tych spotkań prowa

Trzebinia
Tarnów
Jedlicze
Oświêcim

dzone są z pracownikami krótkie rozmowy o bezpieczeństwie, które poruszają kwestie zagrożeń zawodowych
i zasad ochrony przed nimi. W tym dniu specjaliści z Działu

Płock, Krajowe Centrum SPOT

BHP dokonują wizytacji w losowo wybranych komórkach.

Sygnatariusze Krajowego Centrum SPOT

3.5. Upowszechnianie idei
bezpieczeństwa – edukacja

ZOBOWIĄZANIE
PKN ORLEN będzie kontynuował działania eduka

Naszym celem jest ciągły rozwój kultury bezpieczeństwa

cyjne oraz motywujące pracowników i wykonawców

pracy w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

zewnętrznych. Planowane są następujące inicjatywy:

By tworzyć coraz lepsze programy szkoleniowe, w PKN

• Otwarty Dzień Bezpieczeństwa;

ORLEN wykorzystuje się zasadę bezpieczeństwa behawio-

• program promocji bezpieczeństwa pracy – kon

ralnego, polegającą na wzmacnianiu zachowań bezpiecz-

kursy BHP.

nych oraz modelowaniu zachowań ryzykownych. W celu
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4.1. Zmiany klimatyczne – wyzwania
Rok 2010 pozwolił PKN ORLEN na ugruntowanie pozycji
lidera ekologii. Nie można jednak zapominać, że nadchoAdam Czyżewski

dzące lata niosą niezwykle istotne zmiany dla szeroko

Główny ekonomista PKN ORLEN

pojętego przemysłu chemicznego. Wchodzące w życie
wspólnotowe regulacje prawne wymagają coraz bar-

Zmiana klimatu dotyczy całego globu, a nie pojedyn

dziej restrykcyjnych rozwiązań w obszarze zarządzania

czych kontynentów, a tym bardziej krajów. Przeciw

środowiskowego.

działanie zmianom klimatu wymaga koordynacji polityk
klimatycznych w skali globalnej. Poszukiwania społecznie
akceptowalnych rozwiązań odbywają się w drodze
międzynarodowych negocjacji. Polska prowadzi nego
cjacje klimatyczne w ramach Unii Europejskiej, która
reprezentuje kraje członkowskie na międzynarodo
wych szczytach klimatycznych. Przewodnictwo Polski

klimatycznej oraz aktywnego uczestniczenia w procesie

w Radzie Unii Europejskiej nakłada na nas wszystkich

wypracowywania oficjalnego stanowiska negocjacyjnego

zobowiązanie do szczególnej dbałości o to, by nowa

na szczeblu krajowym.

architektura klimatyczna UE była spójna w zakresie
celów, osiągalna w zakresie bezpiecznego finansowania

Szczególna rola w tym zakresie przypada firmom z sze

i akceptowalna przez wszystkie kraje członkowskie.

roko rozumianego sektora energii, których wiedza
praktyczna w zakresie możliwości i kosztów dostosowań

Polityka klimatyczna jest bowiem kształtowana w pro

do wyzwań klimatycznych może wspomóc proces nego

cesie wielostronnych negocjacji, które nim przejdą

cjacyjny. Wypracowywanie przyszłego kształtu unijnej

na szczebel międzynarodowy, są prowadzone na szcze

polityki klimatycznej jest domeną rządu. Jednak nie

blu krajowym. Krajowy szczebel negocjacji jest bardzo

działa on w swoim imieniu, lecz reprezentuje firmy,

ważnym ogniwem procesu klimatycznego, gdyż to właś

tworzące miejsca pracy oraz gospodarstwa domowe,

nie tam powstają mandaty negocjacyjne, wyznaczające

które ostatecznie poniosą koszty polityki klimatycz

ramy, w których potem poruszają się delegacje rządowe

nej. PKN ORLEN, jako podmiot polityki energetycznej

w trakcie negocjacji międzynarodowych. Ponieważ

i klimatycznej, może i powinien wywierać wpływ na jej

uzgodnienia międzynarodowe muszą być następnie

przyszły kształt. Najlepszą drogą do wykorzystania

realizowane przez poszczególne kraje, daje to prawo

potencjału wiedzy ekonomicznej i biznesowej na temat

wszystkim podmiotom krajowym do wypowiadania

polityk zmian klimatycznych i ich wpływu na gospodarkę

się na temat pożądanych kierunków zmian polityki

i biznes jest udział w debacie publicznej.
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Ważnym wyzwaniem stojącym przed przemysłem chemi

technologie niskoemisyjne. Instalacje, które nie spełnią

cznym są ustalenia Pakietu Klimatycznego i zakładana

wskaźników emisyjności będą musiały kupować upraw-

w nim redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz ener-

nienia do emisji, co będzie miało wpływ na konkurencyj-

gochłonności gospodarki. Spełnienie założeń Pakietu,

ność ich produktów. Wszystkie te działania służyć mają

pomimo wynegocjowanych przez Rząd Polski okre-

zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych z procesów

sów przejściowych, będzie bardzo trudne dla z natury

wytwarzania energii i produkcji wyrobów rafineryjnych

energochłonnych, a tym samym emisyjnych procesów

i chemicznych.

chemicznych. Polska oraz dziewięć innych krajów UE
będą mogły przydzielać swoim źródłom energetycznym

Kolejnym, odważnym krokiem na drodze wyznaczania

od 2013 r. tylko część uprawnień do bezpłatnych emisji

celów modernizacji i zmniejszenia uciążliwości prze-

gazów cieplarnianych.

mysłu, w tym przemysłu chemicznego funkcjonującego w Europie, stało się wejście w życie Dyrektywy

Liczba darmowych uprawnień do emisji dla poszczegól-

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w spra-

nych elektrowni będzie wyliczana przez rząd kraju UE,

wie emisji przemysłowych Industrial Emission Directive

w odniesieniu do technologii emitujących najmniej

(IED). Zawarte w niej nowe uwarunkowania związane

zanieczyszczeń w produkcji energii elektrycznej z posz

z uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego, regulujące-

czególnych paliw, np. gazu i węgla.

go w sposób systemowy nie tylko wszystkie warunki
korzystania ze środowiska (emisje, zasoby), ale również

Jednak od 2020 r. również polskie elektrownie będą

zasady prowadzenia procesu produkcyjnego, muszą być

musiały kupować wszystkie uprawnienia do emisji na auk

transponowane do polskiego systemu prawnego do dnia

cjach. To niewątpliwie znajdzie odzwierciedlenie w cenach

7 stycznia 2013 r. Na ich podstawie ponad 3 tys. instalacji

energii, którą przemysł chemiczny musi w ogromnej

w Polsce objętych obowiązkiem posiadania pozwolenia

większości kupować na rynku energii, a jeśli nawet – tak

zintegrowanego, uzyskiwać będzie swoistą koncesję

jak to jest w przypadku PKN ORLEN – posiada własne

ekologiczną na prowadzenie działalności.

źródło energii, ponosić koszty zakupu uprawnień do emisji
dla tego źródła. Przemysł przygotowuje się do pracy w tej

Bardzo ważną kwestią jest obecnie forma wdrażania

nowej, trudnej i niejednokrotnie pogarszającej warunki

do prawa krajowego zapisów Dyrektywy IED, szcze-

konkurencji sytuacji. Podejmowane są działania dotyczące

gólnie rewizja Prawa ochrony środowiska. Z naszych

zmniejszenia energochłonności, stosowania jako paliwa

dotychczasowych
doświadczeń wynika, że przy okazji
Dowiedz siê w êcej

biomasy itp. Nie są to jednak działania wystarczające,

transpozycji prawa UE, polski ustawodawca wprowadza

potrzebne będą decyzje i działania systemowe w skali

bardziej restrykcyjne zapisy niż wynikające z leżących

kraju, dotyczące zmiany podstawowych źródeł energii.

u jego podstaw Dyrektyw, w ten sposób zmniejszając

Obowiązkiem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych

konkurencyjność naszych przedsiębiorstw.

D

i

i

j

objęte są nie tylko źródła energetyczne. Od 2013 r.
w systemie handlu emisjami uczestniczyć będą musiały

Dowiedz siê wiêcej

praktycznie wszystkie instalacje chemiczne. Dla części
z nich, narażonych na przeniesienie produkcji poza

Pełny tekst Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

kraje UE, przygotowano również mechanizm ochronny

2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych:

polegający na przydziale części uprawnień darmowych.

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

Wielkość przydziału będzie promować jednak wyłącznie

Pakiet klimatyczny:
www.europarl.europa.eu/sides/
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4.2. W sercu Polski
Otoczenie, w którym funkcjonujemy jest dla nas niezwykle
istotne. Sam Zakład Produkcyjny PKN ORLEN nie znajduje
się na obszarach chronionych lub w ich bezpośrednim
sąsiedztwie. W sferze oddziaływania znajdują się jednak
tereny parków krajobrazowych oraz rezerwaty przyrody.
Wszelkie działania podejmowane przez Koncern cechuje
zachowanie możliwie najwyższej neutralności ekoloArkadiusz Kamiński

gicznej procesów produkcyjnych oraz magazynowania

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska

i dystrybucji produktów. Dzięki stosowanym procedurom
gwarantującym bezpieczną eksploatację i zachowanie
dopuszczalnych parametrów emisji, instalacje produkcyjne

Przemysł chemiczny nie może istnieć

nie wywierają istotnego wpływu na bioróżnorodność.

bez energetyki, zarówno tej zawodowej,

Podobnie jest z produktami, które dzięki kartom charak

jak i elektrociepłowni przemysłowych.

terystyki są właściwie użytkowane.

Dla tej grupy instalacji nowa Dyrektywa
wprowadza szczególnie trudne wymagania

Zgodność prowadzonych procesów z posiadanymi pozwo-

w zakresie standardów emisyjnych dla:

leniami środowiskowymi była dwukrotnie weryfikowana

SO2, NOx, CO i pyłów.

przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Przeprowadzone

W celu przystosowania Elektrociepłowni

kontrole nie wykazały żadnych niezgodności. Oprócz tego

PKN ORLEN do nowych wymagań

miało miejsce 9 kontroli służb Mazowieckiego Woje

obowiązujących od 2016 r., rozpisane zostały

wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w wyniku

przetargi na budowę instalacji odsiarczania spalin

których wydano jedno zarządzenie pokontrolne, które

oraz katalitycznego odazotowania

zostało zrealizowane.

i odpylania spalin.

W roku 2010 w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku nie wys
Dużym wyzwaniem będzie ograniczenie emisji

tąpiły przypadkowe uwolnienia substancji niebezpiecznych,

i oddziaływań do warunków określonych

które mogłyby mieć wpływ na ludzkie zdrowie, grunty,

w konkluzjach dokumentów referencyjnych

roślinność, zbiorniki wodne i wody gruntowe.

opisujących najlepsze dostępne techniki (BAT).
W przypadku naszej Spółki proces doskonalenia
technologicznego, ograniczenia emisji
i pogłębiania wykorzystania surowca trwa
od wielu lat. Dzięki temu od wymaganych
standardów Spółkę nie dzieli przepaść,
a raczej konieczność dalszych inwestycji
dostosowawczych, adekwatnie
do rosnących wymagań.
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4.3. Woda i gospodarka ściekowa

Pobór wody z Wisły, pomimo przyrostu ilości obiektów
produkcyjnych oraz wzrostu przerobu ropy naftowej,

Woda w procesie produkcyjnym, jako medium tech-

pozostaje na prawie stałym poziomie. Ten pozytywny

nologiczne, wykorzystywana jest na wiele sposobów.

stan utrzymuje się dzięki ciągłej modernizacji obiektów

Stanowi m.in. medium chłodzące, wsad do produkcji

produkcyjnych w celu zmniejszenia ich energochłonności.

pary w elektrociepłowni. Jest także wykorzystywana

Doskonalona jest także gospodarka ściekowa. Możliwy

w celach przeciwpożarowych.

jest chociażby zawrót do sieci wody technologicznej
części oczyszczonych ścieków produkcyjnych.

Dowiedz siê wiêcej

Centralna Oczyszczalnia Ścieków (COŚ), do której

Raport odpowiedzialnego biznesu 2009, str. 59

są odprowadzane czterema systemami kanalizacji ścieki
z Zakładu Produkcyjnego, oczyszcza je do poziomu

Naturalnym źródłem wody dla Zakładu Produkcyjnego

parametrów określonych pozwoleniem zintegrowanym.

w Płocku jest Wisła. Właśnie nad nią umieszczone jest

Oprócz tego funkcjonuje 21 lokalnych podczyszczalni

ujęcie wodne z przepompownią umożliwiające transport

ścieków związanych z poszczególnymi instalacjami. Pełnią

wody na potrzeby Zakładu. PKN ORLEN posiada odrębne

one ważną rolę w zmniejszaniu ładunku zanieczyszczeń

pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchnio-

napływających do COŚ.

wych i podziemnych dla całego Zakładu Produkcyjnego
w Płocku – Decyzja Wojewody Mazowieckiego znak:

W roku 2010 odnotowano wzrost ilości ścieków odpro-

WŚR-P.6811/1/03 z dnia 22 grudnia 2003 r. zezwala-

wadzonych do Wisły o ok. 12,4%. Było to spowodowane

jąca na:

większym o 28% napływem ścieków opadowo-drena-

• pobór wód powierzchniowych z Wisły – ważna

żowych do COŚ w stosunku do roku 2009. Sytuację

do 31 grudnia 2013 r.;

tę wywołały obfite opady i wysoki stan wód gruntowych.

• pobór wód podziemnych z ujęcia rejonu „Biała” –
8 studni – ważna do 31grudnia 2013 r.

Ilość i rodzaj pobranej wody w latach 2008–2010

2008

2009

2010

wzrost / spadek
[%]

22 991 953

22 448 565

22 785 313

1,5

513 000

489 000

509 000

4,1

Ilośæ wód zawróconych [m3]

2 643 956

4 196 598

4 139 784

- 1,4

Upusty wody z odsalania
bloków do sieci wody
gospodarczej i ppo¿. [m3]

1 261 677

1 311 230

1 315 784

0,3

Parametr
Pobór wody z Wis³y [m3]
Pobór wody ze studni
g³êbinowej [m3]
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4.4. Odpady

Od
14 lat
wdrażane rozwiązanie „Sposób uzdatDowi
d jest
siê wiêcej
niania ścieków do celów przemysłowych”. Opracował
je Zakład Wodno-Ściekowy. Polega ono na zamknięciu

W 2010 r. odnotowano wzrost ilości wytworzonych

obiegu wodno-ściekowego poprzez produkcję wód

odpadów o 1,6 tys. Mg w stosunku do roku 2009.

przemysłowych z oczyszczonych ścieków.

Różnica ta wynika głównie z wytworzonej w roku 2010

i

i

j

większej ilości odpadów pochodzących z robót rozbiórkowych i inwestycyjnych.

Dowiedz siê wiêcej
Raport odpowiedzialnego biznesu 2009, str. 63–64

Ilość i jakość ścieków odprowadzonych w latach 2008–2010

2008

2009

2010

wzrost / spadek
[%]

12 381 024

11 351 599

12 757 779

12,4

676 524

726 812

889 310

18,3

Parametr
Ilośæ ścieków odprowadzonych do Wis³y [m3]
£adunek ChZT w ściekach
odprowadzonych do Wis³y
[kg/rok] [m3]

Porównanie ilości wytworzonych odpadów w latach 2008–2010

12
10
8

11,9

9,4

7,8

6

2008

10,7

6,2

7,8

2009

2010

7,6

3,1

4

4,6 4,3 4,7 4,8

2
0

Wytworzone
ogó³em

Odzyskane

Wytworzone inne
ni¿ niebezpieczne
(z wy³¹czeniem
odpadów komunalnych)
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Wytworzone
niebezpieczne
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Ilość odzyskiwanych odpadów w stosunku do wytwa-

W roku sprawozdawczym 2010 wytworzono 4,6 tys. Mg

rzanych utrzymuje się w ostatnich latach na stałym

odpadów innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem

poziomie około 80%.

odpadów komunalnych).

Z wytworzonych w 2010 r. 4,8 tys. Mg odpadów niebez

W roku 2010 PKN ORLEN, zgodnie z posiadaną decyzją,

piecznych procesom odzysku poza granicami Polski pod-

prowadził zbieranie odpadów w magazynach stano-

dano 3,8 tys. Mg, pozostałe 0,5 tys. Mg odpadów niebez-

wiących część Zakładu. Masa zebranych w roku 2010

piecznych przekazano odbiorcom krajowym i 0,5 tys. Mg

odpadów wyniosła 115 Mg.

odpadów zostało zmagazynowane.

Ilość wytworzonych odpadów w latach 2008–2010

2008

2009

2010

11,9

7,8

9,4

- niebezpieczne

4,3

4,7

4,8

- inne ni¿ niebezpieczne
(z wy³¹czeniem odpadów komunalnych)

7,6

3,1

4,6

Odpady

2008

2009

2010

Odzyskane

10,7

6,2

7,8

0,5

0,8

0,7

- termicznie

0,3

0,5

0,5

- sk³adowane

0,2

0,1

0,2

- w inny sposób

0,0

0,2

0

Magazynowane

0,7

0,8

0,9

Odpady
Wytworzone ogó³em:
w tym

Metody unieszkodliwiania odpadów w latach 2008–2010

Unieszkodliwione ogó³em:
w tym
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4.5. Emisje gazów cieplarnianych

W roku sprawozdawczym PKN ORLEN nie prowadził
odzysku odpadowego siarczanu żelazawego, ani też

W Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień do emisji CO2

siarczanu żelazowego.

na lata 2008–2012 PKN ORLEN dla prowadzonych instaTransfer odpadów niebezpiecznych w 2010 r. wyglądał

lacji Rafineria, Elektrociepłownia, Kraking Petrochemiczny

następująco:

uzyskał łącznie 32.895.735 uprawnień.

•. w granicach kraju:
– z przeznaczeniem do odzysku 154,790 Mg,

Podstawą rozliczenia przyznanych uprawnień są raporty

– z przeznaczeniem do unieszkodliwienia 584,952 Mg;

sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r. i poddane

• do innych krajów z przeznaczeniem do odzysku

weryfikacji przez uprawnionego weryfikatora.

4.128,937 Mg.
Pomimo tego, iż wielkość emisji z instalacji ElektrociepłowTransfer dotyczył zarówno odpadów wytworzonych

ni przekroczyła ilość przyznanych jej uprawnień do emisji,

w roku 2010, jak i magazynowanych z lat ubiegłych.

to jednak możliwe będzie przekazanie na jej rachunek
brakujących uprawnień z rachunku instalacji posiadającej
ich nadwyżkę. W efekcie PKN ORLEN uniknie zakupu
uprawnień na rynku w celu uzupełnienia niedoboru.
W roku 2010 uzyskano decyzje zmieniające zezwolenia
na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji
CO2 dla instalacji Elektrociepłowni i Rafinerii – ważne
do 14 grudnia 2019 r. Zmiana dotyczyła sposobu moni
torowania emisji CO2.

Emisja z poszczególnych instalacji należących do PKN ORLEN w 2010 r.

Instalacja

Przydzia³
uprawnieñ
na rok 2010

Emisja
rzeczywista
w roku 2010

% wykonania
w stosunku
rocznym

Do
wykorzystania

Elektrociep³ownia

3 358 958

3 360 762

100,05

-1 8204

Rafineria

2 161 551

2 021 453

93,52

140 098

Kraking petrochemiczny

1 058 638

771 024

72,83

287 614

Suma dla PKN ORLEN

6 579 147

6 153 239

93,53

425 908

58

Raport odpowiedzialnego biznesu

Emisja głównych substancji w Zakładzie
Produkcyjnym w Płocku w latach 2000–2010

Instalacja Krakingu Petrochemicznego – Olefiny II – posiada
zezwolenie ważne do 31.12.2017 r.

45

Emisja GHG (gazów cieplarnianych) pochodzi z obiektów,
w których prowadzi się procesy objęte systemem handlu

40

emisjami dwutlenku węgla:

35

• spalanie paliw w instalacji spalania paliw (Elektro

30

ciepłowni),

25

• spalanie w urządzeniach instalacji Rafinerii, w szczególności w:

20

– piecach,

15

– pochodniach;

10

• rafineryjne:
– produkcja wodoru,

5

– regeneracja katalizatorów,

0

– odkoksowanie komór (rur) pieców,

iedz siê wiê ej

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

• spalanie stosowane w produkcji propylenu i etylenu
w procesie krakingu petrochemicznego (Olefin II).
Emisja ³¹czna
(bez dwutlenku wêgla)

Obliczanie emisji

Dwutlenek siarki

Suma
wêglowodorów

Dowiedz siê wiêcej
Raport odpowiedzialnego biznesu 2009, str. 60
Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków
emitowanych do powietrza według rodzaju związku
i wagi.

Zestawienie emisji wybranych substancji w latach 2008-2010

Kategoria
Dwutlenek siarki
Tlenki azotu
(w przeliczeniu na dwutlenek azotu)
Tlenek węgla
Suma węglowodorów
Pył ze spalania paliw
Dwutlenek węgla
Pozostałe zanieczyszczenia
Łączna emisja wszystkich zanieczyszczeń

Wielkość emisji [Mg]

Wzrost/spadek w stosunku do 2009 r.

2008

2009

2010

[Mg]

[%]

20 444,59

20 975,23

22 381,42

1 406,19

6,70

6 821,48

7 124,27

8 460,74

1 336,47

18,76

812,16

1 010,87

1 309,07

298,20

29,50

1 384,01

1 238,12

1 412,07

173,95

14,05

453,34

399,75

509,65

109,90

27,49

6 158 959,11

6 126 894,42

6 351 440,32

224 545,90

3,67

270,71

370,05

370,98

0,93

0,25

6 189 145,40

6 158 012,71

6 385 884,25

227 871,54

3,70
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W 2010 r. nastąpił nieznaczny wzrost emisji zanieczyszczeń

Pomiary okresowe:

w stosunku do roku 2009. Zwiększona emisja SO2, NOX

• w 2010 r. wykonano 84 pomiary emisji zanieczyszczeń

i pyłu pochodziła głównie z emitorów Zakładu Elektrocie-

na emitorach Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN

płowni. W przypadku zanieczyszczeń gazowych wynikała

w Płocku, w tym 62 pomiary objęte obowiązkiem

ze zwiększonego obciążenia Elektrociepłowni w okresie

pomiarowym – wyniki przekazano do Wojewódzkiego

ekstremalnych warunków pogodowych w miesiącach

Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszał-

zimowych oraz struktury paliwa. Wzrost emisji pyłu

kowskiego Województwa Mazowieckiego;

do powietrza wynikał przede wszystkim z większej zawar

• pomiary emisji przeprowadzono na emitorach zawar

tości popiołu w spalanym paliwie.

tych w pozwoleniu zintegrowanym dwukrotnie
w ciągu roku, jeden raz w każdym półroczu;

Zwiększona emisja tlenku węgla pochodz ła z instalacji

• zakres okresowych pomiarów emisji obejmował

Utylizacji Siarkowodoru i spowodowana była w znacz-

(w zależności od emitora) następujące zanieczysz-

nej mierze większą podażą gazów siarkowodorowych.

czenia: SO2, NO2, NOx (NO2) CO, pył, H2S, węglowo-

Powodem było także duże obciążenie pieców dopala

dory alifatyczne, węglowodory aromatyczne: benzen,

jących na instalacji Hydrosulfreen oraz zmienność składu

toluen, ksylen, kumen.

dopalanych gazów kominowych oraz gazu opałowego.

Pomiary imisji wokół Zakładu Produkcyjnego w Płocku
Zwiększona emisja mieściła się w limitach wyznaczonych

Z dniem 1 stycznia 2010 r. nastąpiła reorganizacja prowa

w pozwoleniu zintegrowanym.

dzonego przez PKN ORLEN systemu monitoringu powietrza. Po uzgodnieniu z Wojewódzką Inspekcją Ochrony

Pomiary emisji zanieczyszczeń

Środowiska w Warszawie zrezygnowano z prowadzenia

Pomiary ciągłe:

pomiarów imisji zanieczyszczeń w stacji Maszewo i Trze-

• pomiary prowadzono na 3 emitorach zakładowej

powo. W sieci zakładowej monitoringu pozostała jedna

Elektrociepłowni;

stacja Gimnazjum Nr 5 zlokalizowana poza terenem

• zakres pomiarów obejmował: SO2, NOx (NO2), pył.

ogrodzonym Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

Lokalizacja automatycznych stacji monitoringu powietrza wokół Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN
Nowe
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Gimnazjum nr 5

O3, CO, SO2, NO2, BTX

60

60

Fabryka Maszyn

Kostrogaj
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PKN ORLEN prowadził w 2010 r. następujące pomiary
imisji zanieczyszczeń powietrza:
• Gimnazjum Nr 5 w zakresie O3, CO, SO2, NO2, BTX.
Należy podkreślić, iż stacja w Gimnazjum nr 5 monitoruje stan środowiska na terenie najgęściej zaludnionym
w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu.

Kategoria

Stężenie

Stacja monitoringowa
Gimnazjum nr 5

max D8
Ozon [µg/m ]
3

NO2 [µg/m3]

Wartości
dopuszczalne*

159,6

1201

ilość dni przekroczeń D8

21

25 dni

średnie roczne

52,4

---

max D1

126,3

200

ilość przekroczeń D1

0

18 razy

średnie roczne

11,5

40

max D1

168,2

350

ilość przekroczeń D1

0

24 razy

max D24

63,7

125

ilość przekroczeń D24

0

3 razy

SO2 [µg/m3]

średnie roczne

9,3

20

max D8

1744

10 000

ilość przekroczeń D8

0

---

średnie roczne

346

---

H2S [µg/m3]

średnie roczne

---

5

Suma węglowodorów z metanem [mg/m3]

średnie roczne

---

---

Benzen [µg/m3]

średnie roczne

2,43

5

CO [µg/m3]

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 281).
poziom docelowy – termin osiągnięcia 2010r.
D8 – średnia 8-godzinna krocząca.
D1 – średnia 1-godzinna.
D24 – średnia 24 – godzinna.
.
*

1)

Nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych stężeń

inwestycyjne stanowiły 20,93% całkowitych nakładów

średniorocznych dla żadnego zanieczyszczenia poza

poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych w Zakła

terenem zakładu.

dzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku w 2010 r.

4.6. Wydatki i inwestycje na ochronę
środowiska

ZOBOWIĄZANIE
W ciągu najbliższych siedmiu lat planowana jest
realizacja kolejnych energetyczno-ekologicznych

Nakłady inwestycyjne na zadania związane z ochro-

inwestycji o wartości 1,4 mld zł. Celem programu

ną środowiska w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN

jest kontynuowanie działań Spółki mających na celu

w Płocku w 2010 r. wyniosły 148,12 mln zł. Wydatko-

ochronę środowiska oraz wzrost mocy i zbilansowa

wane środki w porównaniu do roku 2009 były niższe

nie potrzeb energetycznych PKN ORLEN.

o ok. 23%, ze względu na zakończenie szeregu inwestycji. Nakłady poniesione na środowiskowe zadania
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W 2010 r. wzrosły opłaty za korzystanie ze środowiska

• włączenie do eksploatacji nowej jednostki produk

w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku z tytułu emisji

cyjnej – Wytwórni Wodoru II,

do powietrza oraz ilości odprowadzanych ścieków.

• wzrost ilości spalonego paliwa ze względu na warunki
pogodowe w okresie zimowym.

Przyczyny wzrostu opłat za emisję do powietrza:
• zmiana jakości paliw, w tym zwiększenie średniej

Natomiast wzrost opłat za odprowadzanie ścieków wynikał

zawartości siarki w oleju i gazie opałowym,

z dużej ilości opadów i wysokiego stanu wód gruntowych.

Wielkość opłat za korzystanie ze środowiska w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku
Sumaryczna wielkość opłat [zł]

Rodzaj opłaty

Wzrost/spadek w stosunku do 2009 r.

2008

2009

2010

[zł]

[%]

Ogółem

16 572 326,63

17 226 918,00

19 644 093,00

2 417 175,00

14,03

Za emisję (wraz ze środkami transportu)*

14 784 628,49

15 461 484,00

17 679 435,00

2 217 951,00

14,35

1 085 833,47

1 082 459,00

1 146 012,00

63 553,00

5,87

701 866,67

682 975,00

818 646,00

135 671,00

19,86

Za pobór wód
Za odprowadzanie ścieków

* Kwota zawiera koszty opłaty za przydział uprawnień do emisji CO2.

Opłaty za korzystanie ze środowiska w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2009–2010

19,64

[mln z³]
20,00

15,00

17,23

16,57

17,68

15,46

2008

2009

2010

15,46

10,00

1,15

5,00

0

1,091,08
Ogó³em

Emisja

Pobór wód

62

0,82

0,68

0,7

Ścieki
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4.7. Razem zmieniamy świat

Znajdź sokoła!
http://webcam.peregrinus.pl/pl/telemetria-satelitarna

PKN ORLEN konsekwentnie prowadzi działania na rzecz
ochrony środowiska. Ważne momenty to:
• 1999 – instalacja budek lęgowych na kominach Zakła
dowej Elektrociepłowni i Instalacji Clausa;
• 2000 – współpraca z „Radą Programu Restytucji
Sokoła Wędrownego w Polsce” – od 2002 r. „Stowa
rzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ”;
• 2002 – pierwszy lęg ptaków.
W 2010 r. odnotowaliśmy kolejny wylęg. Cztery pisklęta
sokoła wędrownego pojawiły się w budce lęgowej
na kominie zakładowej Elektrociepłowni.
Sokół wędrowny figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze

Dowiedz siê wiêcej

Zwierząt jako gatunek CR – skrajnie zagrożony.
www.peregrinus.pl
Młode samiczki zostały zaobrączkowane żółtymi obrączkami ornitologicznymi przez sokolnika Pana Sławomira

4.8. Responsible Care

Sielickiego, Prezesa „Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich
Zwierząt SOKÓŁ”. Obrączki zakłada się ptakom z lęgów
na terenach miejskich i zabudowanych. Posiadają także

Od 1997 r. PKN ORLEN uczestniczy w Programie

obrączki niebieskie obserwacyjne z dużymi literami i cyfra-

Responsible Care („Odpowiedzialność i Troska”).

mi. Dzięki temu dane można odczytać z dużej odległości

W 2010 r. zakończyliśmy proces wdrażania Ramowego

przy użyciu sprzętu optycznego. Najprawdopodobniej

Systemu Zarządzania Responsible Care. Audyt systemu,

pisklęta wydała na świat ta sama para sokołów, która

który odbył się na przełomie 2010 i 2011 r., potwierdził

osiedliła się na terenie ORLENU w 2002 r. Od tego czasu

wdrożenie go na poziomie upoważniającym do wystą-

w ORLENIE pojaw ło się już 29 piskląt.

pienia o przyznanie certyfikatu przez Kapitułę Programu.

Nowością w tym roku było wyposażenie dwóch samiczek

W ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska” Spółka

w niewielkie nadajniki satelitarne, które wysyłają sygnały

w 2010 r. realizowała 43 zadania dotyczące wszystkich

radiowe do satelity. Odebrane na ziemi informacje poz

obszarów. Ze zgłoszonych 43 zadań zakończono 28.

walają określić miejsce pobytu ptaka z dokładnością

W trakcie realizacji jest 10 zadań, będą one kontynu-

do kilometra. Dzięki nadajnikom możliwe jest śledzenie

owane w 2011 r. Spośród pięciu zadań, które otrzymały

młodych osobników sokołów wędrownych, tj. zbadanie

status „niezrealizowane”, dwa ponownie zgłoszono

rozprzestrzeniania się młodocianych osobników i poznanie

do realizacji na rok 2011.

tras ich wędrówek, które odbywają w pierwszych latach
swojego życia.

Dowiedz siê wiêcej
Raport odpowiedzialnego biznesu 2009, str. 57–58
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4.9. Zielona Firma

W Zakładzie Produkcyjnym w Płocku podjęto proces
wdrażania systemu selektywnej zbiórki odpadów komu-

Świadomość ekologiczna jest obecna w codziennych

nalnych bezpośrednio z miejsca ich powstawania (biuro,

działaniach PKN ORLEN na wszystkich szczeblach Firmy.

sala konferencyjna, kuchnia, pomieszczenia socjalne).

Prezes Zarządu Jacek Krawiec otrzymał Certyfikat Partner

System wprowadzany jest sukcesywnie do kolejnych

Polskiej Ekologii nadany przez Narodową Radę Ekolo-

obiektów Spółki. W I etapie ustawionych zostało łącznie:

giczną.

• 411 pojemników w odpowiednich kolorach oznakowanych etykietami PAPIER/PLASTIK/SZKŁO;
• 5 pojemników „cylinder mały” REBA na zużyte baterie;
• 277 pojemniczków prostopadłościennych na zużyte
baterie;
• 12 pojemników zbiorczych o pojemności 1,1 m3.
Wzrosła ilość segregowanych odpadów komunalnych,
a co za tym idzie zmniejszeniu uległa masa odpadów
kierowanych na składowisko. Niższe są dzięki temu koszty
środowiskowe zagospodarowania odpadów.

4.10. Odpowiedzialna produkcja
W roku 2010 realizowano inwestycje z roku ubiegłego,
ograniczające negatywny wpływ działalności Zakładu
Produkcyjnego na poszczególne komponenty środowiska.
Były to: budowa Instalacji HON VII (Hydroodsiarczanie
W ramach przeprowadzanych szkoleń pracownicy

Olejów Napędowych) wraz z infrastrukturą, budowa

dowiadują się jak być EKO na co dzień. Bardzo dużą

Instalacji Claus II wraz z infrastrukturą, przebudowa

popularnością cieszy się konkurs „Złap zająca”, którego

układu paliwowego zakładu Elektrociepłowni. Ponadto

celem jest m.in. rozwijanie świadomości i wrażliwości

kontynuowano wymianę palników pilotów na palni-

ekologicznej pracowników.

kach głównych pochodni na piloty energooszczędne
oraz przebudowę wypełnień technologicznych chłodni

W transakcjach dotyczących hurtowej sprzedaży paliw

wentylatorowych instalacji chłodniczej.

w Polsce posługujemy się e-fakturą. Ten system wymiany
danych w postaci elektronicznej pozwolił na znaczące

Instalacja HON VII rozpoczęła pracę w listopadzie 2010 r.

ograniczenie zużycia papieru. Kolejny pozytywny skutek

Dzięki temu możliwy jest wzrost produkcji niskosiarko-

to obniżka kosztów. Nowy system pozwala także zaosz-

wych komponentów służących do wytwarzania wysokiej

czędzić czas, ułatwia przechowywanie i przeglądanie

jakości olejów napędowych oraz lekkich olejów opa-

dokumentów oraz pozwala na nieograniczony, bezpieczny

łowych. Efektem kolejnym jest zwiększenie produkcji

i szybki dostęp do faktur z każdego miejsca i w dowol-

olejów napędowych o ok. 1 mln ton rocznie. Wraz

nym momencie. Obecnie już ponad 60% faktur jest

z uruchomieniem kompleksu PX/PTA wzrośnie przerób

generowanych elektronicznie.

ropy naftowej na instalacjach w Płocku.
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Nowa instalacja paraksylenu, która została uruchomiona
w 2011 r. w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, wykorzystuje surowce wsadowe o bardzo wysokiej jakości.
Dlatego też w 2010 r. wybudowany i uruchomiony został
nowy węzeł ORP (Olefins Removal Process) na instalacji
Reformingu V.
Ważnym wydarzeniem było również rozpoczęcie prac
dotyczących budowy nowej turbiny gazowej, w której
Piotr Giżyński

paliwem będzie gaz ziemny – błękitne paliwo charakte-

Kierownik, Dział Technologii

ryzujące się najniższymi wskaźnikami emisyjności.
W 2010 r. rafineria w Płocku przerobiła 14.452 tys. ton
ropy.

Mimo dość trudnych ze względów ekonomicznych warunków, z jakimi firmy muszą się zmagać
obecnie, rok 2010 możemy zaliczyć do udanych.

8 marca 2010 r. podpisany został akt erekcyjny pod bu-

Oddana do ruchu instalacja Hydroodsiarczania

dowę najnowocześniejszego kotła parowego wykorzysty-

Oleju Napędowego VII pozwoli na zwiększenie

wanego w energetyce przemysłowej. Była to inauguracja

puli niskosiarkowych olejów napędowych oraz

wieloletniego Programu Inwestycji Ekologiczno – Energe-

opałowych. Zaś uruchomienie Wytwórni Paraksyle-

tycznych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Budowa

nu należącej do nowoczesnego kompleksu PX/PTA

kotła o mocy 300 MW ma być zakończona w II kwartale

jest przedsięwzięciem o znaczeniu strategicznym

2012 r. Program ma na celu ochronę środowiska oraz

dla rozwoju polskiego przemysłu petrochemi-

wzrost mocy i zbilansowania potrzeb energetycznych przy

cznego, zarówno z uwagi na skalę produkcji,

jednoczesnym zmniejszeniu o ok. 90% emisji związków

zastosowanie nowoczesnych, nieobecnych dotych-

emitowanych przez Elektrociepłownię. W ciągu najbliż-

czas w Polsce technologii, jak i zainwestowany

szych lat zostaną zrealizowane inwestycje o wartości

kapitał. Wybudowanie przez PKN ORLEN nowych

1,4 mld zł. Są to m.in.: budowa kotła o mocy 300 MWt

instalacji PX/PTA stanowi unikalny w skali kraju

wyposażonego w jedną z pierwszych w Polsce instalacji

przykład współpracy i wymiany know-how pomię-

odazotowania spalin oraz budowa instalacji przystosowu-

dzy specjalistami z Polski, Japonii, USA i Włoch.

jących pozostałe kotły elektrociepłowni do wymaganych
w przyszłości nowych standardów emisji, tj.: instalacji

Konsekwentnie wdrażany monitoring kluczowych

odsiarczania spalin, katalitycznego odazotowania spalin

wskaźników parametrów pozwala zarówno

i elektrofiltrów.

na efektywniejszą bieżącą ocenę pracy instalacji
produkcyjnych jak również jest podstawą decyzji

Program zaowocuje także poprawą efektywności instalacji

na przyszłość.

oraz przyniesie wzrost mocy pozwalający na zbilansowanie
potrzeb energetycznych Koncernu. Ponadto pozwoli

Realizowany program „energetyczny” zaowocuje

na wykorzystanie do celów energetycznych jako paliwo

poprawą efektywności instalacji oraz przyniesie

różnych, niskiej jakości frakcji gudronów i olejów, również
o wysokim zasiarczeniu z bardzo dobrą opłacalnością,

wzrost mocy pozwalający na zbilansowa-

a przy znacznie mniejszej niż obecnie emisji gazów

nie potrzeb energetycznych Koncernu.

i pyłów z płockiej energetyki.
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Zużycie energii w 2010 roku
Wyszczególnienie
Przerób ropy
Zużycie gudronu tylko EC i częściowo jest to olej opałowy
Zużycie oleju opałowego

J.m.

Wykonanie 2010 r.

Mg

14 452 000

Mg

936 482

GJ

38 296 482

Mg
GJ
Mg

136 369 tylko EC

Zużycie gazu opałowego

GJ

6 644 100 tylko EC

(w tym gazu ziemnego)

Mg
GJ

Zużycie oleju napędowego w PZC

Mg

410

GJ

17 547

MWh

51 333

GJ

184 801

Zakup energii cieplnej

GJ

361 906

Sumaryczne zużycie paliw i zakupionej energii

GJ

Zakup energii elektrycznej

Sprzedaż energii elektrycznej

MWh

585 783

GJ

2 108 819

Sprzedaż energii cieplnej

GJ

4 630 310

Produkcja energii cieplnej w kotłach PZC (brutto)

GJ

41 759 439

Pobór ciepła w parze przez Kombinat
(z PZC + zakup z Poliolefin i Asfa tów)

GJ

24 529 738

GJ

2 606 851

GJ

2 308 912

Zużycie ciepła w wodzie gorącej
w tym: – miasto
– Kombinat +odbiorcy obcy
Podaż do sieci pary z inst.produkcyjnych
Produkcja ciepła w kotłach utylizatorach

GJ

297 939

GJ

5 268 836

GJ

18 220 263

Produkcja energii elektrycznej

MWh

2 076 295

Zużycie energii elektrycznej (KOMB+PZC )

MWh

1 541 845

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w tys. ton

2009

2010

Dynamika
2009/2010

14 526

14 452

-1%

Benzyny razem

3 055

2 736

-10%

Oleje napêdowe razem

5 330

5 359

1%

Olej grzewczy Ekoterm Plus

790

699

-12%

Paliwo lotnicze

291

394

35%

Frakcja propano-butanowa (LPG)

210

241

15%

Paliwa ogó³em

9 676

9 429

-3%

Uzysk paliw (%)

66,61

65,24

-1,37 p.p.

Uzysk produktów bia³ych (%)

78,08

78,19

0,11 p.p.

Przerób ropy naftowej
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W celu zwiększenia uzysków najcenniejszych produktów

Proekologiczne efekty w zakresie produkcji paliw

(w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej) Zakład

Wszystkie gatunki benzyn produkowanych w PKN ORLEN

Produkcyjny w Płocku wdraża systemy zaawansowanego

zawierają najwyższej jakości pakiet dodatków uszlachet-

sterowania.

niających, którego głównym składnikiem jest dodatek
detergentowy, gwarantujący spełnienie najwyższych

Jesienią 2010 r. zakończyła się budowa nowoczesnego

kryteriów czystości zaworów silnika, określonych w Świa-

kotła odzysknicowego na instalacji Fluidalnego Krakingu

towej Karcie Paliw.

Katalitycznego II (FKKII), którego zadaniem jest schładzanie
gazów technologicznych. Odzyskana w ten sposób energia

Dowiedz siê wiêcej

zostaje wykorzystana do produkcji pary technologicznej
o ciśnieniu 4 MPa.

Raport odpowiedzialnego biznesu 2009, str. 51–52

Spółka we własnym zakresie opracowała narzędzia

Pod koniec listopada 2010 r. uruchomiono produkcję

do monitoringu kluczowych parametrów, takich jak:

nowego gatunku benzyny bazowej zawierającej biokom-

wskaźnik energetyczny EII, wskaźnik dostępności me-

ponent eter etylowo-tert-butylowy w ilości 1.2 %(V/V)

chanicznej MA, wskaźnik dostępności operacyjnej OA,

[BB95E1.2], spełniającej wymagania normy zakładowej

wskaźnik wykorzystania instalacji PU. Pozyskiwane w ten

ZN-ORLEN 43:2010 oraz benzyny alkoholowej na jej

sposób dane wykorzystywane są do bieżącej oceny opera

podstawie ES95A 4.8 E 1.2 spełniającej wymagania normy

cyjnej eksploatowanych aktywów. Stanowią one także

PN-EN 228:2008 i Rozporządzenia Ministra Gospodarki

wytyczne dla bieżących i przyszłych decyzji. Działania

z dnia 9 grudnia 2008 r.

te wpisują się w realizowane przez Koncern Studia Paliwowe przeprowadzane przez firmę Solomon Associates,
mające na celu ocenę Spółki pod kątem konkurencyjności
na światowym rynku rafineryjnym.

Jakość i asortyment benzyn silnikowych w latach 2009 –2010
Wielkość
produkcji
[Mg]

Średnia
zawartość siarki
[% wag]

Zawartość
benzenu
[% V/V]

Zawartość
etanolu
[% V/V]

Zawartość
eteru ETBE
[% wag]

2009

140 689

0,0007

0,77

-

-

2010

172 090

0,0009

0,67

-

-

2009

778 178

0,0008

0,80

-

8,53

2010

592 611

0,0009

0,67

-

9.68

2009

295 200

0,0008

0,66

-

10,56

2010

239 863

0,0008

0,55

-

10,26

2009

917 906

0,0008

0,74

4,89

-

2010

771 602

0,0008

0,61

4.89

-

2009

920 024

0,0008

0,74

4,84

-

2010

969 892

0,0008

0,61

4.83

-

2009

128 233

0,0008

0,66

-

10,56

2010

119 045

0,0008

0,55

-

10,26

2009

0,0008

0,62

1,39

4,24

2010

0,0008

0,61

1,38

4,31

Asortyment

Eurosuper 95

Eurosuper 95 z EETB

Super Plus 98 z EETB
Eurosuper 95
z Etanolem ZP Płock*
Eurosuper 95
z Etanolem
VERVA 98
Bazy magazynowe
Średnia zawartość
substancji w benzynach silnikowych

* w tym: od 29.11 2010 r. benzyna alkoholowo-eterowa łącznie 61 557 t.
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Udział [%] poszczególnych rodzajów benzyn w całej produkcji benzyn w latach 2009-2010

Rodzaj benzyny

2009

2010

Benzyna bezo³owiowa 95

86,69

87,47

Benzyna bezo³owiowa 98

9,28

8,38

VERVA 98

4,03

4,15

Produkcja najszlachetniejszych komponentów ekologicznych benzyn w latach 2009-2010 [Mg]

2009

2010

97 853

89 125

Alkilat

115 323

108 192

Izomeryzat

477 458

463 798

Rodzaj komponentu
ETBE

Udział [%] eteru w benzynach bezołowiowych (Eurosuper 95, Super Plus 98, VERVA 98) w latach 2009–2010

2009
Zawartośæ

Bezo³owiowe:
– Eurosuper 95
– Super Plus 98
– VERVA 98

ETBE

9,55
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2010
Bezo³owiowe:
– Eurosuper 95
– Super Plus 98
– VERVA 98

9,97
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W 2010 r. w PKN ORLEN produkowano następujące
gatunki olejów napędowych:
Olej napędowy miejski Super stosowany w transporcie
naziemnym, zwłaszcza w komunikacji masowej, w dużych
aglomeracjach miejskich i strefach ekologicznie chronionych. Użytkowanie tego paliwa zapewnia zmniejszoną
emisję cząstek stałych. Osiągnięto to poprzez dobór
komponentów zapewniających odpowiednie parametry
destylacyjne.
Olej napędowy Ekodiesel Ultra to najwyższej jakości
paliwo spełniające najostrzejsze wymagania jakościowe
i ekologiczne stawiane paliwom do silników wysokoprężnych
Unii Europejskiej.
Dowi dzw krajach
iê wi cej
W grupie olejów napędowych olej napędowy grzew
czy Ekoterm Plus to najwyższej jakości, nowoczesne

Do i

i

i bezpieczne w eksploatacji źródło energii.

Dowiedz siê wiêcej
Raport odpowiedzialnego biznesu 2009, str. 52–53

Asortyment i jakość olejów napędowych

Wielkośæ produkcji [Mg]

Zawartośæ siarki [% wag]

2009

2010

2009

2010

bez ON przeznaczonego do magazynowania w kawernach solnych

5 179 475

5 238 677

0,00082

0,00078

ONM Super

114 977

108 387

0,00046

0,00036

Asortyment
Ekodiesel Ultra*

* w tym: olej napędowy ON Verva.
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Asortyment i jakość olejów opałowych

Wielkośæ produkcji [Mg]

Zawartośæ siarki [% wag]

2009

2010

2009

2010

Olej Napêdowy Grzewczy
Ekoterm Plus

753 387

699 047

0,060

0,054

Olej opa³owy ciê¿ki C-3

930 999

960 788

2,00

2,19

27 734

17 399

0,85

0,82

129 263

99 057

0,13

0,18

Asortyment

Olej opa³owy ciê¿ki 1
Olej opa³owy do pieców
technologicznych

Ilość siarki w paliwach produkowanych przez PKN ORLEN

Ilośæ sumaryczna [Mg]

Zawartośæ siarki
W olejach opa³owych
W olejach napêdowych
Odzyskanej z przetworzonej
ropy naftowej

Przyrost/spadek

2009

2010

[Mg]

[%]

19 476

21 740

2 264

11,6

43

41,2

-1,8

-4,2

134 850

145 425

10 575

7,84

70

5.
Miejsce
pracy

Odpowiedzialny pracodawca
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Kodeks Etyczny i kluczowe wartości jako podstawa dzia³añ
Pracownicy PKN ORLEN w liczbach
Rekrutacja
Rozwój zawodowy
Dzia³ania pracodawcy na rzecz pracowników
Dialog z pracownikami
Odpowiedzialnośæ wobec emerytowanych pracowników
Wolontariat Pracowniczy

Odpowiedzialny pracodawca

MIEJSCE PRACY
Odpowiedzialny pracodawca
5.1. Kodeks Etyczny i kluczowe
wartości jako podstawa działań
Zasady ogólne Kodeksu Etycznego, który został przyjęty
w roku 2005 oraz rozdział poświęcony relacjom wewnątrz
Rafał Sekuła

Firmy akcentują przestrzeganie prawa i dobrych obyczajów

Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr

oraz zasadę poszanowania godności każdego człowieka.
Działaniom popularyzującym Kodeks zawsze towarzyszyła

Sukces globalny zaczyna się lokalnie, a jego autorami

informacja o silnym związku tego dokumentu z Kartą

są ludzie pracujący w firmie. Tą zasadą kieruje się PKN

Praw Człowieka. W poprzednich raportach informowa-

ORLEN realizując działania w obszarze dotyczącym

liśmy szerzej o obowiązującym w PKN ORLEN Kodeksie

relacji z pracownikami.

Etycznym oraz kluczowych wartościach, którymi w swych
działaniach kierują się pracownicy Spółki.

Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest zaangażowanie
pracowników, ich odpowiedzialność i profesjonalizm,

Dowiedz siê wiêcej

a także dobra komunikacja we wzajemnych relacjach,

Raport odpowiedzialnego biznesu 2009, str. 30–31

dlatego chcemy być blisko pracownika od samego
początku jego zatrudnienia. Pamiętamy przy tym i doce
niamy także wieloletnie doświadczenie naszych obec
nych pracowników, jak również stale podtrzymujemy

W PKN ORLEN utworzone zostało stanowisko Rzecznika

więzi z tymi, którzy choć odeszli na zasłużoną emeryturę,

ds. Etyki w celu zagwarantowania wszystkim interesariu-

wciąż czują się częścią naszej orlenowskiej rodziny.

szom możliwości swobodnego zgłaszania przypadków
naruszania zasad Kodeksu Etycznego. Instytucja Rzecznika

Chcemy, aby praca w naszej Spółce była źródłem satys

daje także możliwości sygnalizowania nieprawidłowości,

fakcji nie tylko finansowej, ale również dawała możli

a tym samym budowania poczucia osobistego wpływu

wość rozwoju zawodowego. Bycie odpowiedzialnym,

na przestrzeganie wartości. Rzecznik ds. Etyki zobowią-

to jednak nie tylko praca, ale także troska o nasze oto

zany jest do zapewnienia poufności osobom składającym

czenie, dlatego promujemy i wspieramy szereg inicjatyw

skargi. Wyjaśnia ich zasadność i podejmuje lub inicjuje

prospołecznych naszych pracowników, bo wierzymy,

działania naprawcze. Prezentuje Zarządowi zgłaszane

że indywidualne podejście do każdego pracownika

problemy etyczne, gwarantując poufność i uniemożli-

sprzyja budowaniu zaangażowania i pozyskiwaniu

wiając identyfikację osób. W szczególnych przypadkach

najlepszych kadr. Ważny jest dla nas także dialog

dotyczących dobra Spółki składa raporty na ręce właści-

i współdziałanie z partnerami społecznymi w szukaniu

wego dla sprawy Członka Zarządu. Ponadto przedstawia

nowych rozwiązań dobrych zarówno dla pracowników,

Zarządowi coroczny raport z podjętych przez siebie

jak i dla dalszego rozwoju Spółki.

działań na rzecz kultury korporacyjnej, opartej na etyce
i poszanowaniu przyjętych wartości.
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Rzecznik ds. Etyki ma obowiązek monitorowania procesu

PKN ORLEN dzieli się wiedzą i prezentuje doświadczenia

funkcjonowania Kodeksu Etycznego w oparciu o zgło-

zdobyte w tym obszarze. W 2010 r. Rzecznik ds. Etyki

szone sprawy oraz przedkładania raportu zbiorczego

prezentował je m.in.:

Zarządowi. Rosnąca świadomość pracowników w zakresie

• na forum Business Centre Club oraz słuchaczom Stu-

standardów wynikających z Kodeksu Etycznego powoduje,

diów Podyplomowych ,,Etyka w biznesie” na Akademii

że odnoszą się również do problemów obyczajowych,

Leona Koźmińskiego w Warszawie;

podejmują dyskusję wokół sytuacji wyzwalających dyle

• podczas panelu na Międzynarodowej Konferencji

maty moralne. Większość zgłoszeń w 2010 r. dotyczyła

Etyka w Biznesie;

wewnętrznych relacji w Firmie i spraw obyczajowych.

• w publikacji ,,Ku Rzeczypospolitej gospodarczej” pod

Każdy zgłoszony problem został poddany analizie w kon-

red. prof. Gasparskiego.

tekście zapisów Kodeksu Etycznego i w stosunku do każdego z nich podjęto działania wyjaśniające lub wymagające

W swoich działaniach PKN ORLEN kieruje się ogólnymi

konkretnych rozwiązań. Dzięki zaangażowaniu wielu

zasadami prawa oraz poszanowaniem praw człowieka.

obszarów biznesowych w działania naprawcze z roku

Dlatego też w Spółce nie mają miejsca przypadki działań

na rok zwiększa się wskaźnik procentowy zrealizowa-

niosących za sobą ryzyko wykorzystania pracy dzieci

nych spraw.

czy pracy przymusowej. Nie było również w historii naszej
Firmy przypadku naruszenia praw ludności rdzennej.

Praca Rzecznika wymaga budowania otwartej komuni-

W 2010 r. do Rzecznika ds. Etyki nie wpłynęła żadna

kacji, dokładnej analizy obowiązujących w Firmie zasad,

skarga dotycząca korupcji.

zaufania oraz trudnych dyskusji i wyjaśnień w sprawach
związanych z dylematami etycznymi, a także publicznego
odniesienia się do zachowań niezgodnych z Kodeksem Etycznym. Mając świadomość długoterminowego
charakteru zmiany postaw w zgłoszonych sprawach
obyczajowych systematycznie prowadzone są działania edukacyjno-komunikacyjne. Właściwe zachowania
promowane są w mediach wewnętrznych (52 artykuły
i audycje w „ORLEN ekspresie” oraz ORLEN Studio).
Organizowane są także spotkania grupowe i warsztaty
poświęcone problemom etycznym.
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5.2. Pracownicy PKN ORLEN w liczbach
Łączna liczba pracowników to liczba osób, które w 2010 r.

osoby o statusie „zawieszony” tzn. przebywające na urlo-

były pracownikami PKN ORLEN (nawet jeśli dana osoba

pie wychowawczym, urlopie bezpłatnym, rehabilitacji.

była zatrudniona 1 dzień). Liczba pracowników zawiera

Łączna liczba pracowników w 2010 roku

3709
P³ock

4708
Razem

999
Inne

Łączna liczba pracowników nowo zatrudnionych
w 2010 roku*

Odejścia nowo zatrudnionych w 2010 roku*

271

300

300

250
200
150

250

168

200
150

103

100

100

50

50

0

0

P³ock

Inne

Razem

* nie zawiera powtórnych zatrudnień w danym roku
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Struktura płci i wieku nowo zatrudnionych

Przedziały wiekowe

228
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153
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43
Kobiety

50
0

Mê¿czyźni

Struktura płci i wieku – odejścia nowo zatrudnionych
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6
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PKN ORLEN w 2010 r. zatrudniał na podstawie umowy

Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego

o pracę 4.708 pracowników, w tym:

szczebla w stosunku do płacy minimalnej na rynku

• na czas nieokreślony – 4.246;

wynosi 205%.

• na czas określony – 400;
• na okres próbny – 36;

PKN ORLEN nie posiada odrębnych procedur w zakresie

• na umowę na zastępstwo – 26.

zatrudniania pracowników z rynku lokalnego.

Skład kadry pracowniczej (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę) w podziale na kategorie:
Płeć
Kobieta

Mężczyzna

943

3 765

Przedziały wiekowe
<31

31-40

41-50

51-60

>60

Suma

698

1 405

1 158

1 305

142

4 708

Łączna liczba odejść wyniosła 240 (liczba rozwiązanych
umów o pracę w okresie 31.12.2009–30.12.2010).

Fluktuacja
Przedziały wiekowe
<31

31-40

41-50

51-60

>60

Suma

40

74

40

70

16

240

Wskaźnik fluktuacji wg przedziałów wiekowych
<31

31-40

41-50

51-60

>60

Suma

0,85

1,57

0,85

1,49

0,34

5,10

Płeć
Kobieta

Mężczyzna

75

165

Wskaźnik fluktuacji wg płci
Kobieta

Mężczyzna

1,60

3,50
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Dowiedz siê wiêcej
http://www.grasz.pl
http://www.orlen.pl/PL/OFIRMIE/KARIERA/AKTUALNOSCI/
Strony/default.aspx

5.3. Rekrutacja
Joanna Burgieł

Prowadząc procesy rekrutacyjne koncentrujemy się głów-

Dyrektor, Biuro Zarządzania Kompetencjami

nie na pracownikach już zatrudnionych w PKN ORLEN

i Rozwojem Pracowników, Obszar Kadr

oraz w Grupie Kapitałowej. Pozyskujemy również osoby
z zewnętrznego rynku pracy, uwzględniając dużą różnorodność i specyfikę segmentów biznesowych w Koncernie.

PKN ORLEN jako firma zlokalizowana na terenie
Płocka przywiązuje szczególną uwagę do budowania

Spektrum prowadzonych działań jest bardzo szerokie.

długofalowych relacji ze społecznościami, wśród

Na szczególną uwagę zasługuje kilka aktywności inten-

których działa. Aktywności mające na celu

sywnie realizowanych w 2010 r.:

promowanie wizerunku PKN ORLEN na rynku

• Koncern nawiązał współpracę z wybranymi biurami
karier na wyższych uczelniach;

lokalnym są na stałe wpisane do kalendarza

• został opracowany i opublikowany profil pracodawcy

Zespołu Rekrutacji. Chętnie angażujemy się
w promowanie rozwoju kompetencji i edukacji

na największym polskim portalu internetowym pracuj.pl

młodzieży. Od wielu lat ściśle współpracujemy

oraz na portalu internetowym Politechniki Wroc

ze szkołami średnimi oraz uczelniami wyższymi

ławskiej;

działającymi w Płocku, tj. Zespołem Szkół Centrum
Edukacji, Zespołem Szkół Budowlanych.
Współpraca koncentruje się głównie na organizowaniu i prowadzeniu programu praktyk.
W ramach zaangażowania na rynku lokalnym
zorganizowane zostały warsztaty dla uczniów
Liceum i Technikum, Zespołu Szkół Centrum
Edukacji oraz IV LO w Płocku. Odbyły się one
pod hasłem „Tydzień Przedsiębiorczości”.
PKN ORLEN nawiązał również współpracę

– stwarzając im możliwość zdobycia pierwszych

ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej.

doświadczeń zawodowych. Od 2002 r.,
przy współpracy z Urzędami Pracy na terenie

Troszczymy się o rozwój zawodowy nie tylko

całego kraju realizowany jest Program Stażowy.

naszych pracowników, ale również osób

Dodatkowo w 2010 r. po raz pierwszy

młodych – absolwentów uczelni wyższych

PKN ORLEN przystąpił do ogólnopolskiego

oraz szkół średnich technicznych

konkursu „Grasz o staż”.
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5.4. Rozwój zawodowy

• przedstawiciele Spółki uczestniczyli w wielu targach
pracy, m.in. organizowanych przez Politechnikę
Krakowską czy Miejski Urząd Pracy w Płocku. Byli

Proces kształcenia i rozwoju pracowników to inwestycja

także uczestnikami Wirtualnych Targów Pracy organi-

umożliwiająca budowanie silnej pozycji na rynku. Celem

zowanych przez portal pracuj.pl oraz przygotowanych

polityki szkoleniowej w 2010 r. było wspieranie obszarów

przez Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Akademi

biznesowych w realizacji zadań i celów poprzez zapewnie-

ckich Targach Pracy w Łodzi. Uczestniczyli również

nie kadry posiadającej niezbędną wiedzę i umiejętności.

w Inżynierskich Targach Pracy w Warszawie, których
organizatorem było Stowarzyszenie Studentów BEST;

Wszyscy pracownicy podlegają regularnym ocenom

• Koncern był współorganizatorem XV edycji Płockich

w ramach systemu premiowego pod kątem jakościo-

Targów Pracy „Od edukacji przez innowacje do zatru

wych oraz ilościowych wskaźników efektywności. Ocena

dnienia”. We współpracy z Miejskim Urzędem Pracy

pracownika jest dokonywana miesięcznie, kwartalnie

w Płocku opracowano formułę targową, przygotowano

bądź rocznie w zależności od zajmowanego stanowiska.

konferencję towarzyszącą targom pt. „Wysokokwali-

Wskaźniki efektywności planowane są indywidualnie

fikowane kadry podstawą gospodarki innowacyjnej”.

dla każdego pracownika. Metoda ich wyznaczania to kas
kadowanie celów strategicznych z góry na dół hierarchii

Dbając o komfort w miejscu pracy nowo zatrudnionym

stanowisk. Gwarantuje to, że zadania realizowane przez

pracownikom dedykujemy Program Adaptacji umożliwia-

poszczególnych pracowników wynikają z celów strate-

jący poznanie działalności Spółki, jej kulturę organizacyjną

gicznych Firmy. W roku 2010 przeprowadzono badanie

oraz ułatwiający wdrożenie w realizowane aktywności.

kompetencji dla całej Spółki. Jego celem była diagnoza

Narzędzia Programu Adaptacji dostosowywane są do bie-

kompetencji oraz – jako jej efekt – opracowanie planu

żących potrzeb.

szkoleń i rozwoju na rok następny. W trakcie badania
pracownicy i przełożeni mieli możliwość zaplanowania
rozwoju pracownika zgodnie z jego planami zawodowymi.

Dowiedz siê wiêcej
www.orlen.pl – zakładka Kariera

Pracownicy mają możliwość udziału w szeregu działań
rozwojowych, które służą doskonaleniu ich kwalifikacji,
rozwojowi i kształceniu. Dzięki temu osiągają lepsze
wyniki w pracy oraz mają możliwość realizacji swoich
planów zawodowych.
PKN ORLEN oferuje różnorodne możliwości rozwoju:
• szkolenia tzw. kompetencji miękkich (umiejętności
menedżerskie, komunikacja, innowacyjność, organizacja pracy);
• szkolenia specjalistyczne (tzw. twarde);
• nauka języków obcych;
• podnoszenia kwalifikacji poprzez naukę na studiach
wyższych, podyplomowych, aplikacjach radcowskich,
kursach ACCA, CIMA i innych.
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W 2010 r. przeszkolono ponad 8.800 pracowników PKN

warsztatu narzędzi niezbędnych do prawidłowego zarzą-

ORLEN. Liczba ta wynika z faktu, że niektórzy pracownicy

dzania pracownikami. Składa się z trzech dwudniowych

uczestniczyli w kilku szkoleniach w ciągu roku. Średnia

modułów tematycznych realizowanych w formie warsz-

liczba godzin szkoleniowych przypadająca na jednego

tatów, których tematami jest przywództwo, zarządzanie

zatrudnionego w danej kategorii wynosi:

zespołem, umiejętności komunikacyjne.

• 28,03 godziny na stanowiskach menedżerskich,
• 27,84 godziny na pozostałych stanowiskach.

Spółka zapewnia również wsparcie pracownikom, którzy
zostali objęci procesami restrukturyzacyjnymi. Programy

Pracownicy biorą także udział w licznych konferencjach

osłonowe to m.in. Pakiet Szkoleniowy, który umożliwia

ogólnopolskich i zagranicznych, co stwarza możliwość

pracownikom, którzy skorzystali z Programu Dobro-

poszerzania i wymiany wiedzy oraz zdobywania nowych

wolnych Odejść, udział w dedykowanych szkoleniach

doświadczeń. Stanowi to idealną okazję do poznania

gwarantowanych przez Spółkę oraz w szkoleniach fakul

dobrych praktyk stosowanych przez inne firmy i naj-

tatywnych wskazywanych przez pracownika. Do szkoleń

nowszych trendów w różnych dziedzinach.

gwarantowanych zalicza się BLOK I „Spadochron –
aktywne techniki poszukiwania pracy” oraz BLOK II

Mając na celu bezpieczeństwo swojej kadry PKN ORLEN

„Przedsiębiorczość – uruchamianie własnej działalności

zapewnia szkolenia obligatoryjne, których organizowanie

gospodarczej”.

jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy. Należą do nich m.in. szkolenia BHP oraz szkolenia
obowiązków na danym stanowisku pracy.

5.5 Działania pracodawcy na rzecz
pracowników

Pracownicy, oprócz realizowania bieżących, codziennych

Pracownicy PKN ORLEN mają zapewniony bogaty pakiet

aktywności mieli szansę sprawdzenia swoich umiejętności

świadczeń socjalnych:

i kompetencji zarządzając wirtualną firmą w ramach

• dofinansowanie do wypoczynku lub leczenia sanato-

niezbędne do uzyskania uprawnień do wykonywania

uczestnictwa w projekcie Global Management Challenge

ryjnego,

Poland 2010.

• dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży,
• dofinansowanie do zajęć rekreacyjno-sportowych,

W roku 2010 wdrożony został program rozwoju umie-

rehabilitacyjnych oraz działalności kulturalno-oświatowej,

jętności menedżerskich pod nazwą „Energetyczne Przy-

• bezzwrotne zapomogi w formie pieniężnej lub rze

wództwo” dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli.

czowej,

Program ma na celu rozwój kompetencji zarządczych;

• zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe,

od umiejętności zarządzania liniowego do zarządzania

• paczki lub bony świąteczne dla dzieci.

na poziomie strategicznym, gdzie istotne stają się takie
cechy, jak pasja w działaniu czy też inspirowanie innych

Przyznanie wyżej wymienionych świadczeń uwarunko-

do ciągłego doskonalenia.

wane jest jedynie zatrudnieniem na podstawie umowy
o pracę, a nie wymiarem czasu pracy.

Kolejny projekt rozwojowy to „Liga Mistrzów”, dedykowany kadrze mistrzów procesów produkcyjnych, którzy

Polski Koncern Naftowy ORLEN zabezpiecza swoim

w ramach swoich codziennych obowiązków zarządzają

pracownikom szeroki zakres świadczeń medycznych

pracą zespołów. Celem programu jest wzbogacenie

wykraczających poza medycynę pracy. Zakres ten obejmuje
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kompleksowe konsultacje specjalistyczne, kompleksowe

W wyjątkowo trudnych sytuacjach Spółka oferuje pracow-

badania diagnostyczne i laboratoryjne, konsultacyjne

nikom wsparcie psychologiczne. Osoby zainteresowane

zabiegi ambulatoryjne, szczepienia przeciwko grypie,

mogą liczyć na rozmowy konsultacyjne, wspierające,

rehabilitację.

terapeutyczne oraz poradnictwo w zakresie radzenia
sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, zdrowotnych

We współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym

czy rodzinnych. Za pośrednictwem mediów wewnętrznych

w Warszawie oraz ORLEN Medica w Płocku, przeprowa-

prowadzone były działania przybliżające pracownikom

dzane są badania wpływu środowiska pracy na zdrowie

kwestie funkcjonowania w sytuacjach styku pracy zawo

pracowników PKN ORLEN.

dowej i czasu wolnego (work-life balance).

Spółka reaguje także na różnego rodzaju sytuacje kryzy

W trosce o komfort pracowników uruchomiono ser-

sowe, w jakich znajdują się pracownicy. Przykładem

wis intranetowy obszaru HR. Witryna stanowi źródło

może być powódź jaka dotknęła nasz kraj. Wspólnie

niezbędnych informacji i odpowiedzi na pytania, które

z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi

często kierowane są do pracowników Biura Dyrektora

w PKN ORLEN zainicjowano akcję pomocy ze środków

Wykonawczego ds. Kadr.

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracownicy dotknięci powodzią otrzymali bezzwrotne zapomogi
losowe lub/i zwrotne pożyczki mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach.

Liczba osób biorących udział w programach pomocowych w 2010 roku

2210

Udzia³ w profilaktycznych programach
zdrowotnych realizowanych przez Wojskowy
Instytut Medyczny w Warszawie
Akcja szczepieñ ochronnych przeciwko grypie
Pomoc finansowa w formie zapomogi losowej
ze środków Zak³adowego Funduszu
Świadczeñ Socjalnych

363

40 8 5
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Pomoc pracownikom poszkodowanym
podczas powodzi w formie bezzwrotnej
zapomogi losowej
Pomoc pracownikom poszkodowanym
podczas powodzi w formie zwrotnej po¿yczki
mieszkaniowej
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5.6. Dialog z pracownikami

5.7. Odpowiedzialność wobec
emerytowanych pracowników

Zasada dialogu społecznego oraz wzajemne poszanowanie
interesów każdej ze stron przyświecają rozstrzyganiu spraw

PKN ORLEN sprawuje opiekę nad ok. 8.000 emerytów

dotyczących zbiorowych praw i interesów w PKN ORLEN.

i rencistów na terenie całego kraju poprzez:
• zabezpieczenie pakietu świadczeń socjalnych i medycz

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Zakładowym Ukła-

nych (m.in. bezzwrotne zapomogi losowe, dofi

dzie Zbiorowym Pracy w PKN ORLEN respektowane

nansowanie do zwrotu kosztów za wypoczynek wcza-

są zasady swobody działalności, równości związków zawo-

sowy lub leczenie sanatoryjne oraz zwrotna pożyczka

dowych i nie dyskryminowania pracowników ze względu

mieszkaniowa);

na przynależność związkową.

• wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej, rodzinnej i materialnej (m.in. udzielenie

Wdrożenie procesów, których efektem jest rozwiązanie

pomocy w formie bezzwrotnych zapomóg loso-

umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników

wych lub pożyczek mieszkaniowych na preferencyj

każdorazowo konsultowane jest z organizacjami związ-

nych warunkach dla osób poszkodowanych

kowymi. W zależności od rodzaju procesu minimalne

podczas powodzi, przekazanie środków finansowych

wyprzedzenie z jakim informuje się o jego wdrożeniu

dla osób samotnych, obciążonych nieuleczalnymi

to od 7 do 45 dni, ponad terminy określone w powszech-

chorobami);
• wsparcie dzieci byłych pracowników m.in. w formie

nie obowiązujących przepisach prawa.

wyprawek szkolnych lub dofinansowania wypoczynku;
Umowami zbiorowymi objętych jest 100% zatrudnionych

• możliwość skorzystania z leczenia, konsultacji i hospitalizacji u lekarzy specjalistów z Wojskowego Instytutu

pracowników.

Medycznego.
Rozwojowi dialogu służą różnorodne inicjatywy, a wśród
nich szczególnie:

PKN ORLEN wdrożył również program mający na celu

• cykliczne spotkania informacyjne, konsultacyjne

szczególne uhonorowanie emerytów z okazji 70, 75, 80,

i negocjacyjne Członków Zarządu PKN ORLEN oraz

85…urodzin. Dla wszystkich wyróżnionych osób organi-

przedstawicieli pracodawcy z liderami organizacji

zowane są uroczyste spotkania z udziałem przedstawicieli

związkowych działających w Spółce. Tematem spotkań

ścisłego kierownictwa Koncernu. Osoby wyróżnione otrzy-

są najistotniejsze, bieżące sprawy społeczno-pracownicze;

mują dyplom okolicznościowy podpisany przez Prezesa

• zawarcie porozumień zbiorowych z organizacjami

Zarządu, kwiaty, upominki oraz gratyfikacje finansowe.

związkowymi w sprawie uprawnień pracowników
objętych procesami restrukturyzacyjnymi oraz po-

W PKN ORLEN funkcjonują Rady Klubów Seniora, które

rozumienia dotyczącego świadczeń oferowanych

skupiają emerytów i rencistów naszej Firmy. Działania

pracownikom PKN ORLEN w ramach tych procesów

Rad ukierunkowane są m.in. na integrację środowiska

wdrażanych do 31 grudnia 2012 r.;

osób uprawnionych, niesienie bieżącej pomocy, pomoc

• bieżąca komunikacja ze związkami zawodowymi

w trudnych sytuacjach życiowych, sprawowanie opieki

dotycząca prowadzonych działań restrukturyzacyjnych.

nad członkami rodzin (dzieci i młodzież ucząca się).
Aktualnie funkcjonuje 12 Rad Klubu Seniora na terenie
całego kraju (Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków,
Lublin, Łódź, Płock, Poznań, Rzeszów, Słupsk, Szczecin,
Warszawa).
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Oprócz tego PKN ORLEN nieodpłatnie udostępnia

W maju odbyła się kolejna edycja akcji „Namalujmy

pomieszczenia będące własnością Firmy na spotkania

uśmiech”. Pracownicy Regionu Handlu Detalicznego

byłych pracowników: emerytów i rencistów, skupionych

Zachód PKN ORLEN podarowali radość i szczęście wycho

w różnych grupach (m.in. Polskie Stowarzyszenie Diabe

wankom Domu Dziecka w Liskowie koło Kalisza. Naszym

tyków, Polski Związek Emerytów i Rencistów, PTTK, NSZZ

wolontariuszom udało się stworzyć pracownię kompute-

„SOLIDARNOŚĆ”).

rową wyposażoną w trzy nowoczesne komputery oraz
łącze internetowe, natomiast w plenerze ogrodowy

Dowiedz siê wiêcej

kącik grillowy oraz trybuny przy profesjonalnym boisku

Raport odpowiedzialnego biznesu 2009, str. 39–40

towych wychowankowie Domu Dziecka pod opieką

do plażowej piłki siatkowej. Podczas trwania prac remon
wychowawców i wolontariuszy wybrali się na wycieczkę
do Poznania, podczas której przygotowano dzieciom

5.8. Wolontariat Pracowniczy

mnóstwo różnorodnych atrakcji.

PKN ORLEN wspiera inicjowane i realizowane przez

W maju 2010 r. wolontariusze byli w gronie tych, którzy

pracowników projekty wolontariackie. Wolontariat

pomagali rodzinom poszkodowanym przez powódź

Pracowniczy ma istotne znaczenie dla pracowników,

w okolicach Płocka i innych rejonach kraju. Poruszeni

którzy działając z potrzeby serca czynią dobro na rzecz

losem mieszkańców zalanych terenów, pracownicy Grupy

innych. Coraz większa liczba projektów i rosnące grono

ORLEN, przy wsparciu logistycznym Koncernu, zorgani

wolontariuszy nie pozostawia wątpliwości, że to ważna

zowali zbiórkę darów, które trafiły do Sztabu Zarządzania

dla pracowników Koncernu działalność.

Kryzysowego w Gąbinie. Zbiórka była spontaniczna,
a organizatorom akcji udało się zgromadzić znaczną ilość
potrzebnych rzeczy, takich jak środki chemiczne, artykuły
gospodarstwa domowego oraz żywność, nie zabrakło
także ubrań, zabawek dla dzieci, garnków, patelni,
a nawet kuchenek i butli z gazem. Dzięki wsparciu
wolontariuszy pomoc uzyskało ponad 50 rodzin.
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W czerwcu z inicjatywy PKN ORLEN i Urzędu Miasta

uczestników akcji, hasło towarzyszące naszemu Wolon

Płocka – organizatorów Dnia Chemika i Dni Historii

tariatowi Pracowniczemu – Razem możemy więcej,

Płocka, została zorganizowana zbiórka pieniędzy na rzecz

potwierdziło się po raz kolejny. Wolontariusze pełni

powodzian. W trakcie trzydniowych uroczystości na uli-

energii i chęci do działania stawili się gotowi do akcji,

cach miasta Płocka kwestowali harcerze ZHP i ZHR.

poświęcając swój czas wolny od pracy.

Pracownicy PKN ORLEN aktywnie włączyli się do akcji
i podczas firmowych spotkań integracyjnych przekazywali

W grudniu 2010 r. odbyła się IV edycja akcji „Spełniamy

na ten cel środki. Wszystkie zebrane pieniądze zostały

marzenia”, w której wolontariusze PKN ORLEN spełniali

przeznaczone na remont szkoły w Borkach, poszkodo-

marzenia małych i dużych podopiecznych Rodzinnych

wanej podczas powodzi.

Domów Dziecka z całej Polski. Po raz kolejny udowodniliśmy, iż jesteśmy Koncernem z „wielkim sercem”.

W lipcu i sierpniu 2010 r. odbyła się II edycja akcji

Ponad 100 dzieci znalazło pod choinką swoje wyma-

„Zaczarowany Tornister”. Wolontariusze Koncernu

rzone prezenty.

wywołali radość i uśmiech na buziach ponad 250 dzieci
z klas I-III, objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płocku. Mali uczniowie otrzymali kolorowe
plecaki wypełnione pięknymi zeszytami, kolorowymi
piórnikami i innymi niezbędnymi w szkole przyborami. Akcja miała swój finał podczas rodzinnego pikniku
„Na dobry początek roku szkolnego”, na który zaproszone zostały dzieci wraz z rodzicami, przedstawiciele
płockiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
wolontariusze. Dla dzieci przygotowano wiele konkur-

Akcja „Spełniamy marzenia” stanowi uzupełnienie organi

sów i zabaw z nagrodami. Artystyczne występy oparte

zowanego przez ORLEN konkursu na kartkę bożonaro-

zostały o program muzyczny, a atrakcyjne konkurencje

dzeniową Koncernu. W podziękowaniu za piękne prace

sportowe i plastyczne przygotowali i poprowadzili wolon

i ogromne zaangażowanie rokrocznie organizowane jest

tariusze Koncernu.

spotkanie mikołajkowe dla wszystkich wychowanków
Rodzinnych Domów Dziecka. W licznych przygotowa-

W sierpniu 2010 r. PKN ORLEN przy wsparciu Fundacji

nych atrakcjach uczestniczy ponad 500 dzieci wraz

ORLEN – Dar Serca zakupił 60 kompletów kolorowej

z opiekunami. Autorzy wszystkich prac otrzymują paczki

pościeli (poszewki, prześcieradła, wkłady do pościeli)

ze słodyczami, a laureaci konkursu atrakcyjne nagrody.

oraz sztućce dla nowo otwartego Oddziału Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Dowiedz siê wiêcej

Ponad 20 wolontariuszy PKN ORLEN, w ramach akcji
Wolontariatu Pracowniczego, wyposażyło łóżka dziecięce

Raport odpowiedzialnego biznesu 2009, str. 32–34;

w zakupioną przez Koncern kolorową pościel. W każdym

www.wolontariat.orlen.pl

z pokoi wolontariusze pozostawili misie maskotki jako
prezent dla małych pacjentów. Dzięki zaangażowaniu
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Nagrody i wyróżnienia
• Lider Informatyki za najlepsze wykorzystanie IT w sektorze przemysłowym oraz wdrożenie projektu Konsolidacji
IT w Grupie Kapitałowej ORLEN, scalającego procesy informatyczne Spółek z Polski, Czech, Litwy oraz Niemiec.
• Ambasador Polskiej Gospodarki w kategorii Marka Europejska w drugiej edycji konkursu organizowanego przez
Business Centre Club pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych.
• Najlepiej zarządzana polska firma w rankingu Best Managed Companies in CEE 2010 organizowanym przez
brytyjski magazyn finansowy Euromoney.
• Lider Listy 500 – największych polskich przedsiębiorstw opublikowanej przez tygodnik Polityka.
• Pierwsza pozycja w czwartej edycji listy Europa 500 – pięciuset czołowych firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
• Zwycięzca, po raz dziewiąty, w polskiej edycji największego sondażu konsumenckiego European Trusted Brands
organizowanego przez miesięcznik Reader’s Digest.
• Giełdowa Spółka Roku w kategorii Relacji Inwestorskich według rankingu organizowanego przez Puls Biznesu
i Ośrodek Badawczy Pentor oraz czwarte miejsce w ogólnej klasyfikacji spółek rozwijających się najszybciej.
• Laureat nagrody Best investor relations in Poland przyznawanej corocznie przez międzynarodowe czasopismo
specjalistyczne IR Magazine (po raz trzeci – poprzednio 2007 i 2009 r.).
• Zdobywca (po raz czwarty) tytułu Najcenniejszej Polskiej Marki w Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek
MARQA organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita przy współudziale firm Nielsen i Acropolis Advisory.
Marka ORLEN została wyceniona na 3,8 mld zł i zanotowała wzrost wartości o 4% w stosunku do roku 2009.
Marka BLISKA uplasowała się na 16 miejscu, a jej wartość wyceniono na 699,7 mln zł.
• Medal Europejski dla marki Stop Cafe w XXI edycji konkursu organizowanego przez Business Centre Club,
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Medal przyznawany jest
produktom i usługom spełniającym najwyższe normy unijne.
• Tytuł Produkt Flotowy Roku w ogólnopolskim plebiscycie Fleet Awards 2010 organizowanym przez Magazyn
Flota oraz Fleet Management Institute dla oferty flotowej PKN ORLEN dla małego i średniego biznesu w postaci
karty Biznestank.
• Złoty Laur Klienta 2010 w kategorii Stacje paliw – oferta dla klienta biznesowego dla programu flotowego
PKN ORLEN (po raz drugi z rzędu).
• Laureat prestiżowej nagrody 2010 Poland Competitive Strategy Leadership Award w kategorii kart flotowych
przyznanej przez ekspertów międzynarodowej firmy doradczej Frost&Sullivan.
• Nagroda dla Instytucji wspierającej realizację projektów na rzecz ochrony środowiska za projekt ratowania
sokoła wędrownego w ogólnopolskim konkursie Panteon Polskiej Ekologii (po raz drugi).
• II miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w sektorze paliw, energetyki i wydobycia oraz VIII miejsce w klasy
fikacji ogólnej.
• Wyróżnienie w konkursie na najlepiej sporządzony raport z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
Raporty Społeczne 2010.
• IV miejsce w konkursie „Liderzy Filantropii” w kategorii firm, przekazujących najwięcej środków finansowych
na cele społeczne w 2009 r.
• PKN ORLEN w gronie liderów Indeksu BI-NGO 2010.
• Laur Królowej Sportu w kategorii Sponsor przyznany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki za wkład w rozwój
lekkoatletyki w roku 2010 (po raz drugi z rzędu).
• Nagroda Biznesu Sportowego przyznawana firmom bezpośrednio zaangażowanym w rozwój polskiego sportu
oraz przyczyniającym się do jego promocji na arenie międzynarodowej w kategorii Sponsor Sportu nagrody
DEMES.
• Srebrna statuetka EFFIE Awards 2010 – polskiej edycji jednego z najważniejszych na świecie konkursów marketingowych za kampanię promującą markę Stop Cafe Zapraszamy – My stawiamy.
• Tytuł Korona Turystyki 2010 dla stacji benzynowych PKN ORLEN, jako najchętniej wybieranych przez turystów
w plebiscycie zorganizowanym przez magazyn Polska wita.
• Pierwsze miejsce w konkursie Regional Forbes CSR Awards w województwie mazowieckim oceniającym dbałość
o najwyższe standardy odpowiedzialnego biznesu.
• I miejsce WarsawScan 2010 – najlepiej prowadzona polityka informacyjna i ład korporacyjny.
• I miejsce WarsawScan 2010 – najlepsza strona internetowa poświęcona relacjom inwestorskim.
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Certyfikaty
• Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
• PN-EN ISO 9001:2009 – System Zarządzania Jakością
• PN-EN ISO 14001:2005 – System Zarządzania Środowiskowego
• PN-N-18001:2004 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
• PN-ISO/IEC 27001:2007 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
• Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością – AQAP 2120:2009
• Certyfikat Firma Bliska Środowisku
• Certyfikat Partner Polskiej Ekologii
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Indeks przydatnych adresów
internetowych
www.orlen.pl

www.fairtrade.net

(Polski Koncern Naftowy ORLEN)

(Fairtrade)

www.darserca.pl

www.unglobalcompact.org

(Fundacja ORLEN – Dar Serca)

(United Nations Global Compact)

www.wolontariat.orlen.pl

www.odpowiedzialni.gpw.pl

(Wolontariat pracowniczy PKN ORLEN)

(RESPECT Index)

www.funduszgrantowy.plock.eu

www.europia.eu

(Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”)

(EUROPIA)

www.funduszgrantowy.pl

www.concawe.be

(Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa

(CONCAWE)

dla Ostrowa Wielkopolskiego”)
www.popihn.pl
www.orlenbezpiecznedrogi.pl

(Polska Organizacja Przemysłu I Handlu Naftowego)

(ORLEN.Bezpieczne drogi)
www.grasz.pl
www.bobrka.pl

(Grasz o staż)

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

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:01:PL:HTML

www.pppt.pl

(Pełny tekst Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

(Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny)

2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych)

www.globalreporting.org

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language-

(Global Reporting Initiative)

=pl&type=IM-PRESS&reference=20080825FCS35404
(Pakiet klimatyczny)

www.peregrinus.pl
(Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ”)
www.rc.com.pl
(Responsible Care)
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Indeks wskaźników GRI
Wskaźnik

Numer strony

Wskaźnik

Strategia i analiza

Numer strony
Wskaźniki ekonomiczne

1.1

5

EC1

12

1.2

5, 7-8, 30, 32-33, 52-53

EC2

52-53, 65

EC5

76

2.1

Profil organizacyjny
7

EC6

25-26

2.2

7-9

EC7

76

2.3

7

EC8

35-39, 79-82

2.4

6, 88

2.5

6-7

EN1

12, 65-66

2.6

16

EN3

66

2.7

6-8

EN4

66

2.8

12, 16

EN6

64-65

2.9

16

EN8

55

2.10

84

EN9

55

EN11

54
54

Wskaźniki środowiskowe

Parametry raportu
3.1

9-10

EN12

3.2

9-10

EN15

63

3.3

9-10

EN16

58-59

88

EN20

58-59

EN21

55-56

3.4
Zakres i zasięg raportu
3.5

9-10, 15, 30-31

EN22

56-57

3.6

6-10

EN23

54

3.7

9-10

EN24

58

3.8

6-10

EN26

20-21, 64-65, 67-69

3.9

9

EN28

54

3.10

10

EN30

61-62

3.11

10

Wskaźniki w zakresie praktyk dotyczących zatrudnienia
i godnej pracy

Indeks treści GRI
3.12

87
Weryfikacja

3.13

10
Nadzór

LA1

74, 76

LA2

74-76

LA3

79

LA4

81
81

4.1

19-20

LA5

4.2

19

LA6

43

4.3

19-20

LA7

44-46

4.4

19-20

LA9

42-43

4.5

19-20

LA10

78-79

4.6

20

LA11

78-79

4.7

20

LA12

78

4.8

6, 72-73

LA13

19, 74-76

4.9

19-20

4.10

19-20

Wskaźniki w zakresie respektowania praw człowieka

Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne

HR2

26

HR4

73

4.11

32-33

HR5

81

4.12

5, 17, 26, 31, 50, 63

HR6

73

4.13

33-35

HR7

73

4.14

15

HR9

4.15

14, 30-31

73
Wskaźniki społeczne

4.16

30-31

SO5

33-35

4.17

16-17, 30-32, 35-39, 63-64,
82-83

SO7

27

Wskaźniki w zakresie odpowiedzialności za produkt

87

PR3

43

PR5

27-28, 30-31

PR6

26-27
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Dane teleadresowe:
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
ul. Chemików 7, 09–411 Płock
Centrala:
tel. (24) 365 00 00, fax (24) 365 40 40
www.orlen.pl

Biuro w Warszawie
Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, 00–867 Warszawa
Centrala:
tel. (22) 778 00 00, fax (22) 695 35 17

Zespół Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Barbara Tęcza
tel. (22) 778 05 92, e-mail: barbara.tecza@orlen.pl

Rzecznik ds. Etyki
Ewa Bielicka-Piesyk
tel. (24) 256 90 95, e-mail: rzeczniketyki@orlen.pl

Biuro Prasowe w Płocku
Beata Karpińska
tel. (24) 256 92 92, (24) 256 92 93

Przydatne adresy, pod które można kierować

e-mail: media@orlen.pl

korespondencję:
media@orlen.pl
sponsoring@orlen.pl

Biuro Prasowe w Warszawie

zarzad@orlen.pl
tel. (22) 778 01 09, (22) 778 01 10

naszklient@orlen.pl
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