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Szanowni Państwo,

PKN ORLEN ma już 10 lat. Od chwili powstania Spółki sta-
ją przed nami kolejne, nowe wyzwania. Intensywny rozwój, 
rosnąca konkurencyjność naszej Firmy oraz obecność na 
nowych rynkach satysfakcjonuje, ale także zobowiązuje. Po-
dobnie jak świadomość, że poprzez nasze produkty i usługi, 
a także projekty natury charytatywnej oraz sponsoring towa-
rzyszymy milionom osób w ich codziennym życiu. 

Dlatego nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby marka 
ORLEN była synonimem profesjonalizmu i najwyższej jakoś-
ci. Dążymy do tego celu nie tylko poprzez działalność stricte 
biznesową, ale także poprzez zasady, jakimi się kierujemy we 
wszystkich działaniach podejmowanych przez PKN ORLEN.

Odpowiedzialność biznesu jest integralnym elementem na-
szej misji oraz credo PKN ORLEN. Jednym z przejawów od-
powiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu jest spo-
sób informowania opinii publicznej zarówno o sukcesach, jak 
i o sprawach trudnych. Tegoroczny raport odpowiedzialnego 
biznesu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, piąty już 
w dziesięcioletniej historii Spółki, kolejny raz pokazuje przy-
wiązanie PKN ORLEN do zasady rzetelnego komunikowania 
się nie tylko z rynkiem, ale też ze wszystkimi interesariuszami 
Spółki. Tradycja raportowania tych działań wyróżnia naszą 
Firmę na polskim rynku, podobnie jak terminowość i cyklicz-
ność raportowania. Nie bez powodu ubiegłoroczny Raport 
w konkursie „Raporty Społeczne 2008” otrzymał wyróżnienie 
jako najlepiej sporządzony w opinii internautów.

Doświadczenia nabyte w poprzednich latach oraz aktywność 
w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Cor-

porate Social Responsibility, CSR) dały nam podstawę do 
sporządzenia najnowszego raportu zgodnie ze standarda-
mi Global Reporting Initiative (G3 GRI). Upoważnia nas do 
tego nie tylko dotychczasowy dorobek, ale przede wszystkim 
zadania, jakie przed sobą stawiamy. Odwołujemy się do Ra-
mowych Zasad Raportowania GRI w sposób kompleksowy 
zarówno na poziomie liczby wskaźników, jak i zasad doty-
czących określania zawartości raportu i zapewnienia jakości 
prezentowanych informacji. Raport integruje również kwestie 
społeczne i środowiskowe, dotychczas raportowane odręb-
nie. Jedną z istotnych zalet tej formy raportowania jest moż-
liwość dokonywania porównań prezentowanych w kolejnych 
latach wskaźników, co pozwala na dokonywanie trafniejszej 
i pełniejszej oceny dokonań PKN ORLEN w obszarze CSR. 
Ma to duże znaczenie tak dla samej Spółki, jak i dla naszych 
interesariuszy.

PKN ORLEN jest nie tylko świadkiem, ale przede wszystkim 
aktywnym uczestnikiem przemian zachodzących w Polsce 
w tej sferze biznesu. Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny 
biznes są dla nas jednym z kluczowych elementów strate-
gii. Aktywność ekonomiczna i działania z obszaru społecznej 
odpowiedzialności postrzegamy jako zadania komplemen-
tarne. W centrum zainteresowania są ludzie, dlatego nasze 
działania mają na celu możliwie najpełniejsze spełnienie ich 
potrzeb i oczekiwań. Dokładnie tak, jak mówi nasze credo: 
„Zawsze, gdy nas potrzebujesz”.

Tym razem chcemy Państwu zaprezentować nasze dokona-
nia, sukcesy i wyzwania, jakie stanęły przed nami w 2008 
roku, jak również wydarzenia ważne dla rozwoju odpowie-
dzialnego biznesu w Spółce od chwili jej powstania. A są 
one bardzo różne, przenikają wszystkie obszary działania 
PKN ORLEN. W Kalendarium znajdą więc Państwo kwestie 
etyczne i środowiskowe, ale także zagadnienia z obszaru 
produkcji, logistyki, sprzedaży. Było ich tak wiele, że możemy 
zaprezentować tylko niewielką część. Dla nas samych stano-
wiło to także okazję do podsumowań i ocen. Tym bardziej, 
że – bogatsi o dotychczasowe doświadczenia oraz świado-
mi społecznych i środowiskowych skutków naszej działalnoś-
ci gospodarczej – podjęliśmy wyzwanie stworzenia nowej 
strategii społecznej odpowiedzialności PKN ORLEN. 

Globalny kryzys gospodarczy wykazał czarno na białym, że 
gdy rynek dotykają poważne perturbacje, wówczas jeszcze 
większego znaczenia nabierają takie wartości jak dobra 
marka czy reputacja, wynikające z okazywanego przez lata 
szacunku i dbałości o interesariuszy oraz konsekwentnej tro-
ski o wysoką jakość produktów od etapu produkcji po dys-
trybucję. W ten właśnie sposób budujemy zaufanie do marki 
ORLEN. 

Jak mówi jedno z naszych haseł: „Nadajemy życiu tempo, 
zmieniamy świat wokół nas”. Odpowiedzialnie, by był coraz 
lepszy.

   Dariusz Jacek Krawiec

Prezes Zarządu PKN ORLEN
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O nas



Nasze credo
Zawsze, gdy nas potrzebujesz

Nasza misja
Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy 
zapewnić akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości Fir-
my poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości 
produktów i usług.

Jako Firma transparentna, wszelkie działania realizujemy 
z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznej 
odpowiedzialności biznesu, troszcząc się o rozwój naszych 
pracowników i dbając o środowisko naturalne. 
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1.1. Kim jesteśmy?
Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu naf-
towego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmujemy się 
przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej 
napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne 
i wyroby petrochemiczne. Zarządzamy siedmioma rafi neria-
mi w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks 
rafi neryjno-petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do naj-
nowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiek-
tów w Europie. W 2008 roku łączny przerób ropy naftowej 
w Grupie ORLEN przekroczył 28 mln ton. Posiadamy naj-
większą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowa-
ną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Na stacjach 
paliw oferujemy klientom produkty i usługi najwyższej jako-
ści. Zapleczem sieci detalicznej PKN ORLEN jest efektyw-
na infrastruktura logistyczna, składająca się z naziemnych 
i podziemnych baz magazynowych oraz sieci rurociągów 
dalekosiężnych.

Raport dotyczy tylko PKN ORLEN, ale dla zobrazowania za-
sięgu działania Koncernu warto dodać, że w grudniu 2008 
roku Grupa ORLEN liczyła 131 spółek, z czego 87 zależ-
nych (36 bezpośrednio, 51 pośrednio). Liczba podmiotów 
bezpośrednio powiązanych wynosiła 58, pośrednio – 73, 
spośród 3 przedsięwzięć joint-venture 2 były powiązane bez-
pośrednio, a 1 pośrednio.
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Struktura akcjonariatu nie uległa zmianie w 2008 r. Poniższa 
tabela przedstawia natomiast zmiany, jakie nastąpiły w roku 
2009.

* W raporcie bieżącym nr 19/2009 z 20 lutego 2009 roku PKN ORLEN poinformował, 
że ING Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał na dzień 20 lutego 2009 roku 22 118 813 
akcji PKN ORLEN, które stanowią 5,17% kapitału zakładowego Spółki. Akcje PKN ORLEN 
posiadane przez Fundusz uprawniają do 22 118 813 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki, co stanowi 5,17% ogólnej liczby głosów.

PKN ORLEN jest spółką akcyjną, której akcje notowane 
są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz 
w formie Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) na Lon-
dyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Depozytariu-
szem kwitów depozytowych spółki jest The Bank of New York 
Mellon. Jednostką transakcyjną na giełdzie londyńskiej jest 
1 GDR, na który przypadają dwie akcje Koncernu. Obrót 
kwitami depozytowymi ma miejsce również w USA na po-
zagiełdowym rynku OTC. Pierwsze notowanie akcji PKN 
ORLEN odbyło się w listopadzie 1999 roku. Są one noto-
wane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie w systemie notowań ciągłych i wchodzą 
w skład indeksów największych spółek WIG20 oraz WIG, 
a także indeksu branżowego WIG-PALIWA.

Kapitał akcyjny spółki wynosi 534 636 326,25 zł i dzieli się 
na 427 709 061 akcji zwykłych na okaziciela o wartości no-
minalnej 1,25 zł każda akcja. 

Skarb Państwa 27,52%

Pozostali 67,31%

ING OFE* 5,17%

Skarb Państwa 10,20%

Pozostali 72,48%

Nafta Polska S.A. 
17,32%

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2008 roku

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień 22 lipca 2009 roku
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PKN ORLEN w liczbach

Poniżej prezentujemy kilka istotnych informacji o PKN 
ORLEN. Wskaźniki środowiskowe dotyczą Zakładu Produk-
cyjnego w Płocku. To przekrojowe spojrzenie na naszą Firmę 
pozwala na szybkie uzyskanie istotnych informacji, jedno-
cześnie prezentując trendy w różnych obszarach w latach 
2006–2008. 

 * Wybrane dane fi nansowe dotyczą PKN ORLEN za dany rok zakończony 31 grudnia
** ChZT – chemiczne zapotrzebowanie na tlen

Wybrane dane fi nansowe (w tys. zł)*
2006 2007 2008

I. Przychody ze sprzedaży ogółem 33 501 034 42 703 668 57 226 844

II. Zysk z działalności operacyjnej 2 001 006 2 093 194 636 354

III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 2 602 229 3 257 469 (2 063 057)

IV. Zysk/Strata netto 2 199 876 2 759 859 (1 570 947)

V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 859 752 847 144 1 292 773

VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 945 423) (1 423 667) (1 993 857)

VII. Środki pieniężne netto z działalności fi nansowej 5 109 647 435 476 975 898

VIII. Zwiększenie/Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych 23 976 (141 047) 274 814

IX. Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,14 6,45 (3,67)

Stan 
na 31 grudnia 2006

Stan 
na 31 grudnia 2007

Stan 
na 31 grudnia 2008 

X. Aktywa trwałe 18 996 554 19 958 199 20 427 025

XI. Aktywa obrotowe 8 474 447 12 011 508 11 572 579

XII. Aktywa razem 27 471 001 31 969 707 31 999 604

XIII. Zobowiązania długoterminowe 4 249 852 7 289 067 1 216 318

XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 8 211 563 6 847 058 15 401 410

XV. Kapitał własny 15 009 586 17 833 582 15 381 876

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

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

XVIII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 35,09 41,70 35,96

Przerób i uzyski Rafi nerii w Płocku (w tys. ton)

Przerób ropy naftowej 13 612 13 646 14 218

Benzyny 2723 2610 2800

Oleje napędowe 3995 4568 5078

Ekoterm 1207 840 840

Paliwo lotnicze JET A-1 402 355 418

LPG 220 190 223

Oddziaływanie na środowisko

Pobór wody z Wisły (w m3) 22 371 985 23 721 604 22 991 953

Ilość ścieków odprowadzonych do Wisły (w m3) 10 641 497 12 744 813 12 381 024

Ładunek ChZT** w ściekach odprowadzonych do Wisły (kg/rok) 953 132 974 684 676 524

Łączna emisja wszystkich zanieczyszczeń (w Mg)
w tym: 6 594 619,56 6 270 414,25 6 189 145,40

 dwutlenek siarki 30 578,34 20 973,30 20 444,59

 tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) 7 983,84 7 474,71 6 821,48

 tlenek węgla 307,60 762,38 812,16

 suma węglowodorów 1244,07 1397,44 1384,01

 pył ze spalania paliw 748,10 574,53 453,34

 dwutlenek węgla 6 553 571,87 6 238 941,29 6 158 959,11

 pozostałe zanieczyszczenia 185,74 290,60 270,71
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Firma dbająca o środowisko

W uzupełnieniu tabeli prezentujemy wykres obrazujący emi-
sje zanieczyszczeń. Jako fi rma świadoma swojego oddzia-
ływania na środowisko prowadzimy działalność biznesową 
z zachowaniem możliwie najwyższej neutralności ekologicz-
nej procesów produkcyjnych oraz magazynowania i dystry-
bucji produktów. Podejmowane w ostatnich latach inwestycje 
na rzecz ochrony środowiska pozwoliły znacznie ograniczyć 
emisję zanieczyszczeń, przy jednoczesnym zwiększeniu prze-
robu ropy naftowej.

Firma bezpieczna

Naszą ambicją jest, aby PKN ORLEN był bezpiecznym miej-
scem pracy, a sytuacją, do której dążymy, jest brak wypad-
ków. Wychodzimy z założenia, że skuteczna prewencja daje 
poczucie bezpieczeństwa, co pozwala nie tylko na spokojną 
pracę, ale ma także wymiar ekonomiczny.

Lider

PKN ORLEN jest niekwestionowanym liderem na rynku pali-
wowym w Polsce. Od lat dostarczamy naszym klientom pro-
dukty najwyższej jakości, notując stały wzrost sprzedaży. Tę 
tendencję potwierdzają badania prowadzone przez Polską 
Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), sku-
piającą fi rmy działające na polskim rynku paliwowym.

* Kwota zawiera opłaty za przydział uprawnień do emisji CO2

Odpowiedzialna produkcja

Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska (w zł)
w tym: 21 266 025,72 17 048 947,56 16 572 326,63

 za emisję (wraz ze środkami transportu)* 19 154 522,78 15 184 647,46 14 784 628,49

 za pobór wód 1 037 386,74 1 120 609,14 1 085 832,47

 za odprowadzanie ścieków 1 074 116,20 743 690,96 701 865,67

Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska (w zł) 150 486 556,49 122 205 258,30 259 126 877,37

Nasi pracownicy

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 4780 4748 4725

Wypadki przy pracy (w tym ciężkie) 38 26 (1) 26

Absencje chorobowe z tytułu wypadków przy pracy 1446 1340 952

Emisja głównych zanieczyszczeń Zakładu Produkcyjnego w Płocku w latach 1999–2008

Liczba wypadków w PKN ORLEN w latach 1999–2008

Relacja sprzedaży paliw ORLEN do sprzedaży konkurentów w latach 2006–2008
Źródło: POPiHN
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1.2. Nasz raport
Raport prezentuje najważniejsze wydarzenia roku 2008, któ-
re miały miejsce w PKN ORLEN. Wybrane informacje o Gru-
pie ORLEN mają za zadanie zaprezentować skalę działania 
i kierunki rozwoju.

Poprzednie raporty, a były już cztery, PKN ORLEN publikował:
• w roku 2008 za rok 2007,
• w roku 2007 za lata 2005–2006,
• w roku 2004 za rok 2003,
• w roku 2003 za rok 2002.

Przyjmujemy, iż raporty społeczne będą wydawane przez na-
szą Firmę w cyklu rocznym. Raport za rok 2008 nie zawiera 
żadnych korekt informacji zawartych w poprzednich raportach. 
W porównaniu z latami ubiegłymi wzbogaciliśmy część doty-
czącą ochrony środowiska. Znajdą tu Państwo także sporo in-
formacji o wpływie produktów PKN ORLEN na życie każdego 
z nas i ich oddziaływaniu na szeroko rozumiane otoczenie.

Opracowanie tego dokumentu poprzedziliśmy konsultacja-
mi, w które zaangażowane było liczne grono naszych inte-
resariuszy. Jednym z efektów warsztatów zorganizowanych 
w PKN ORLEN, w których uczestniczyli pracownicy naszej 
Firmy, było m.in. zweryfi kowanie grup interesariuszy i okre-
ślenie, którzy z nich są dla Spółki kluczowi.

Mapa interesariuszy PKN ORLEN
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Inny rezultat dialogu to zidentyfi kowanie głównych zagad-
nień, którymi są zainteresowani interesariusze oraz działań 
Spółki z ich punktu widzenia najważniejszych. Uczestnicy 
warsztatów utworzyli bardzo obszerną – z uwagi na wiel-
kość i skalę działania Firmy – listę zagadnień. 

Istotne dla interesariuszy aspekty działania PKN ORLEN
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Oceniona w ten sposób istotność poszczególnych kwestii 
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu mia-
ła istotny wpływ na zawartość niniejszego dokumentu. Dane 
prezentowane w Raporcie pochodzą z systemów gwarantu-
jących jakość i rzetelność gromadzonych informacji. Należą 
do nich m.in.:
1. system czasu rzeczywistego wspierającego procesy pro-

dukcyjne, połączony bezpośrednio z systemami automa-
tyki przemysłowej;

2. hurtownia danych dla systemu zintegrowanego, wykorzy-
stywanego w PKN ORLEN, zawierająca dane o przebiegu 
i parametrach procesów produkcyjnych;

3. specjalizowany moduł systemu zintegrowanego wyko-
rzystywanego w PKN ORLEN, służący wsparciu obsługi 
procesów kadrowych, danych pracowników i współpra-
cowników;

4. system do wspomagania audytu Galileo obok groma-
dzenia informacji pozwala również zarządzać audytem 
wewnętrznym oraz dokumentami roboczymi.

Dane dotyczące ochrony środowiska uzyskiwane są dzięki stałe-
mu monitorowaniu procesów produkcyjnych i technologicznych, 
prowadzonemu zgodnie z wdrożonymi Systemami Zarządzania. 
Dane fi nansowe zostały zaczerpnięte z jednostkowych sprawo-
zdań fi nansowych za dany rok, podlegających badaniu przez nie-
zależnego biegłego rewidenta. Raport odpowiedzialnego biznesu 
2008 jako całość nie podlegał odrębnej weryfi kacji zewnętrznej. 
Został opracowany zgodnie z Wytycznymi GRI G3 na poziomie B. 
Litera ta oznacza środkowy poziom aplikacji (wyróżnia się również 
najniższy poziom – C i najwyższy – A) i stanowi miarę stopnia 
zastosowania Wytycznych GRI G3 oraz Ramowych Zasad Rapor-
towania GRI. Poziom ten mówi czytelnikom o stopniu zaawanso-
wania Spółki, jeśli chodzi o liczbę wskaźników, jak również o moż-
liwościach dalszego rozszerzania raportowania w kolejnych la-
tach. Więcej informacji na temat poziomów aplikacji i Wytycznych 
GRI G3 znajduje się na stronie: www.globalreporting.org.

Co według Pani może sprawić, że zainteresowanie raportami 
społecznymi będzie rosło, a w efekcie spowoduje, że działa-
nie zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności będzie 
ważnym kryterium oceny fi rm?

Mirella Panek-Owsiańska
Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Coraz więcej fi rm na świecie wydaje raporty społeczne, uży-
wając ich także w komunikacji z interesariuszami. W Polsce, 
w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, świadomość 
konsumentów jest jeszcze stosunkowo niska, ale w dorosłe 
życie wkracza pokolenie, dla którego zrównoważony roz-
wój jest równie ważny, jak wyniki ekonomiczne fi rmy. Coraz 
efektywniej działają także organizacje pozarządowe, także te 
typu watch-dog, bardzo uważnie analizujące wszelkie dane 
przedstawiane przez przedsiębiorstwa.

Przyszłością mogą się okazać interaktywne raporty podzie-
lone tematycznie i skierowane do różnych grup interesariu-
szy, ponieważ inne aspekty funkcjonowania fi rmy interesu-
ją organizacje ekologiczne, a inne studentów szukających 
pierwszej pracy. Dobrze opracowane i dokładne informacje, 
wskaźniki oraz dostępne i kompetentne osoby, które mogą 
odpowiadać na najtrudniejsze pytania, z pewnością pomogą 
w dotarciu do kluczowych osób.

Sama publikacja raportu powinna być jedynie początkiem 
procesu dialogu z interesariuszami. Kolejnym etapem mo-
głoby być zbieranie opinii i postulatów poszczególnych grup 
podczas otwartych i zamkniętych spotkań, wykorzystywanie 
ich w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem oraz informo-
wanie o tym w kolejnym raporcie.

W czasach rozwoju sieci, Web 2.0 czy serwisów społecznoś-
ciowych, ważnym elementem raportu jest jego forma. Tra-
dycyjna wersja papierowa, chociaż nadal przydatna, coraz 
częściej zastępowana jest interaktywną wersją elektroniczną, 
przystosowaną dla osób, które większość informacji czerpią 
z Internetu. Im ciekawszy i łatwiej dostępny sposób dotarcia 
do informacji, tym większe szanse na aktywny odzew intere-
sariuszy.
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1.3. Kalendarium 10-lecia CSR 
w PKN ORLEN
1999
• Uruchomienie Instalacji Hydroodsiarczania Gudronu 

w celu ograniczenia emisji związków siarki z Zakładu 
Elektrociepłowni. Był to w tym czasie siódmy tego typu 
(technologia H-Oil) obiekt na świecie, a pierwszy i jak do 
tej pory jedyny w Europie. Głównym zadaniem instalacji 
jest produkcja gudronu odsiarczonego o zawartości siarki 
poniżej 1% wagowego, będącego paliwem do spalania 
w kotłach Zakładu Elektrociepłowni. Stosowanie nisko-
siarkowego paliwa przyczyniło się do ponaddwukrotnej 
redukcji emisji SO2 z kominów naszego głównego produ-
centa pary i energii.

• Budowa Instalacji Odsiarczania Gazów Kominowych II 
(Hydrosulfreen II) – zmniejszenie emisji SO2.

2000
• Zapoczątkowanie corocznych audytów komunikacyjnych, 

dotyczących poziomu poinformowania pracowników 
o sprawach ważnych dla Spółki, potrzebach załogi w tym 
zakresie oraz najbardziej popularnych kanałach komuni-
kacyjnych w poszczególnych grupach pracowniczych.

• Inauguracja współpracy z Radą Programu Restytucji Soko-
ła Wędrownego w Polsce (od 2002 roku Stowarzyszenie 
na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ).

2001
• Powołanie do życia Fundacji ORLEN – Dar Serca.

2002
• Zainaugurowanie przez PKN ORLEN i miasto Płock pro-

gramu partnerstw międzysektorowych pod nazwą Forum 
dla Płocka.

2003
• Oświadczenie o przystąpieniu przez PKN ORLEN do Glo-

bal Compact, inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ 
Kofi  Annana.

2004
• Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN, 

zgodnie z którą Spółka zobowiązała się do przestrzegania 
większości zasad ładu korporacyjnego, zalecanych przez 
Giełdę Papierów Wartościowych.

• Powołanie przez PKN ORLEN, Polskie Górnictwo Nafto-
we i Gazownictwo S.A. oraz Stowarzyszenie Naukowo-
-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

2005
• Zdefi niowanie Kluczowych Wartości PKN ORLEN.
• Przyjęcie Kodeksu Etycznego PKN ORLEN.
• Powołanie przez PKN ORLEN, Gminę Płock oraz Basell 

Orlen Polyolefi ns Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.

2006
• Wybory Rzecznika ds. Etyki.
• Inauguracja długofalowego programu społecznego na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach: ORLEN. 
Bezpieczne drogi.

2007
• Podpisanie przez Prezesa PKN ORLEN Deklaracji Poparcia 

dla Światowej Karty Responsible Care, powstałej z inicja-
tywy Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Chemicznych 

Doświadczenia fi rm o długich tradycjach zaangażowania 
społecznego wskazują, że przedsiębiorstwa wprowadzające 
u siebie standardy CSR podnoszą tym samym swoją konku-
rencyjność rynkową. Czy takie przykłady możemy dostrzec 
także w Polsce?

Prof. Witold Orłowski
Główny doradca ekonomiczny w PricewaterhouseCoopers

Tak jak zbudowaliśmy w Polsce sprawnie funkcjonującą go-
spodarkę rynkową – tak samo polskie przedsiębiorstwa 
musiały nauczyć się działać według najlepszych wzorców 
budowy wartości fi rmy. Jeszcze kilkanaście lat temu walczy-
ły głównie o przeżycie, a kilka lat temu musiały dokonywać 
procesów bolesnej restrukturyzacji. Dziś mogą i powinny 
myśleć kategoriami rozwoju długookresowego. A w długo-
okresowym rozwoju kluczowe znaczenie ma wizerunek fi rmy, 
jej umiejętność zgodnego współżycia z otoczeniem, budo-
wa trwałych więzów z pracownikami, zdrowe fundamenty 
rozwoju. Kluczem do sukcesu jest dziś dla fi rm umiejętność 
pogodzenia krótkookresowych i długookresowych wymagań 
interesariuszy. 

Od kilku lat widzę w Polsce coraz większe zrozumienie tego 
faktu. Efektem jest również rosnące zaangażowanie fi rm 
w działania ze sfery społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Ważnym testem stało się ułożenie dobrych relacji z pracow-
nikami w sytuacji, gdy trzeba było przeprowadzać trudne pro-
gramy restrukturyzacyjne. Ci, którzy umieli zrobić to w spo-
sób odpowiedzialny, uczciwy i życzliwy wobec ludzi, zyskali 
potężną przewagę konkurencyjną. Przewagę, jaką daje silnie 
związany z fi rmą kapitał ludzki, na którym można opierać 
przyszły rozwój.
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(ICCA). Do programu Responsible Care już w 1997 roku 
przystąpił poprzednik prawny PKN ORLEN, Petrochemia 
Płock S.A.

• PKN ORLEN liderem Indeksu BI-NGO, tj. badania stron 
internetowych pięciuset największych fi rm w Polsce pod ką-
tem komunikacji na temat zaangażowania społecznego

2008
• Pierwszy produkt ze znakiem Fairtrade na stacjach paliw 

PKN ORLEN.
• PKN ORLEN ponownie liderem Indeksu BI-NGO.
• PKN ORLEN laureatem wyróżnienia za najlepiej sporzą-

dzony raport społeczny w opinii internautów.

Nagrody i wyróżnienia 2008

PKN ORLEN był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany nie 
tylko za osiągnięcia biznesowe. Od lat cenione są raporty 
roczne Koncernu czy jakość relacji z inwestorami. Rosnąca 
liczba rankingów i konkursów oceniających społeczną dzia-
łalność fi rm może wskazywać, że interesariusze przywiązują 
do tej sfery coraz większą wagę i uwzględniają ją w ocenie 
przedsiębiorstwa. Z kolei dojrzałe fi rmy są w pełni świadome 
faktu, że społeczna odpowiedzialność może być źródłem no-
wych możliwości, innowacji czy przewagi konkurencyjnej.

PKN ORLEN został po raz drugi zwycięzcą Rankingu Naj-
cenniejszych Polskich Marek MARQA 2008. Wyliczona 
przez niezależnych ekspertów wartość marki ORLEN wy-
niosła prawie 2,9 mld zł, co oznacza 11% wzrost w sto-
sunku do roku 2007.

Koncern zajął pierwsze miejsce w zestawieniu „Lista 2000” 
dziennika „Rzeczpospolita”. Ranking przygotowywany jest 
na podstawie zestawień fi nansowych i ankiet, uwzględnia-
jących następujące informacje: przychody ze sprzedaży, 
wynik operacyjny netto, wartość aktywów, amortyzacja, 
kapitał własny, inwestycje, ROE oraz poziom zatrudnienia. 
„Lista 2000” ogłaszana jest od 2002 roku. PKN ORLEN 
znalazł się po raz kolejny w czołówce zestawienia. Od 
9 lat utrzymuje również pozycję lidera w rankingu „Rzecz-
pospolitej” obejmującym ścisłą czołówkę polskich fi rm 
„LISTA 500”.

PKN ORLEN znalazł się w pierwszej setce rankingu Plattsa 
„Top 250 Global Energy Company”. Lista obejmuje 250 
największych fi rm branży energetycznej z całego świata. 
Ranking „TOP 250” został opracowany na podstawie 
dogłębnej oceny wyników fi nansowych za 2007 rok, 
w szczególności uwzględniający takie dane jak: wartość 
aktywów, przychód, zysk i zwrot z zainwestowanego kapi-
tału. W globalnym rankingu PKN ORLEN zajął 76. pozy-
cję i był jedyną polską fi rmą.

Spółka otrzymała kolejny, już VIII w swojej historii, Dia-
ment do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu przyznawany 
przez Business Centre Club.
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Czytelnicy miesięcznika Reader’s Digest już po raz siódmy 
z rzędu uhonorowali stacje ORLEN tytułem Marki God-
nej Zaufania. Otrzymanie złotej statuetki Trusted Brand 
oznacza uzyskanie największej liczby spontanicznie od-
danych głosów. W badaniu marka ORLEN zdobyła 47% 
poparcia, poprawiając swój poprzedni wynik wynoszący 
45,7%.

Sieć stacji ORLEN zajęła drugie miejsce w konkursie 
Mistrz Handlu i Usług MasterCard, którego celem było 
zwrócenie uwagi na podnoszenie poziomu satysfakcji 
wśród klientów.

Karty fl otowe PKN ORLEN już po raz trzeci zdobyły Tytuł 
Produktu Flotowego Roku w ogólnopolskim plebiscycie 
Fleet Awards 2008, organizowanym przez Magazyn Flota 
oraz Fleet Management Institut Central-Eastern Europe. 
Wyboru laureatów dokonali internauci oraz czytelnicy ma-
gazynu FLOTA. Po raz pierwszy karty paliwowe PKN ORLEN 
otrzymały tę prestiżową nagrodę w 2006 roku.

Marka ORLEN została uhonorowana tytułem Marki Wy-
sokiej Reputacji w kategorii Biznes „Niezależnego Rankin-
gu Reputacji Marek Premium Brand”. PKN ORLEN już po 
raz trzeci został uhonorowany tytułem Superbrand Polska 
w kategorii marek konsumenckich. To prestiżowe wyróż-
nienie określane mianem marketingowego Oscara – dla 
najsilniejszych marek konsumenckich, przyznawane jest od 
13 lat w ponad 80 krajach, a od trzech lat także w Polsce. 
Marka ORLEN, której rynkową wizytówką są stacje paliw, 
zdobyła ponownie uznanie Niezależnej Rady Marek, skła-
dającej się z ekspertów w dziedzinie marketingu, reklamy 
i brandingu. W wyniku ich pracy powstaje wiarygodna li-
sta najsilniejszych marek w Polsce.

Raport roczny PKN ORLEN już po raz trzeci znalazł uzna-
nie w oczach jurorów konkursu „The Best Annual Report 
2007”, organizowanego przez Instytut Rachunkowości 
i Podat ków (IRiP) we współpracy z Dziennikiem Polska 
– Europa – Świat. Kapituła Konkursu pod przewodnic-
twem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała Spółce 
trzecią nagrodę w kategorii „Przedsiębiorstwa” za raport 
roczny stworzony według standardów MSSF/MSR, zgodnie 
z zaleceniami IFAC i dobrymi praktykami w tym zakresie. 
Jury oceniło fachowość, dokładność, przejrzystość, a tak-
że użyteczność publikowanych informacji. Ponadto PKN 
ORLEN został wyróżniony nagrodą specjalną przyznaną 
przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Bioester jako nowe ekologiczne biopaliwo został wyróż-
niony główną nagrodą w kategorii „Produkt Chemiczny” 
na I Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemiczne-
go EXPOCHEM 2008 w Katowicach oraz otrzymał na-
grodę „Produkt Roku” na XV Międzynarodowych Targach 
Stacja Paliw 2008 w kategorii „Biopaliwa” w Warszawie. 
Obecnie Bioester oferowany jest na około 300 stacjach 
BLISKA.
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PKN ORLEN znalazł się w elitarnym gronie polskich li-
derów fi lantropii, zajmując trzecie miejsce według wiel-
kości przekazanych środków. Lista rankingowa powstała 
na podstawie informacji zawartych w ankietach wypełnio-
nych przez uczestników. Organizatorzy weryfi kowali dane 
w oparciu o dokumenty źródłowe. Poprawność procedur 
kontrolowała fi rma audytorska PricewaterhouseCoopers. 
Wyniki rankingu pozwalają na porównanie wielkości środ-
ków przekazywanych przez fi rmy w Polsce na cele społecz-
ne z wynikami podobnych rankingów w innych krajach 
Europy.

PKN ORLEN już po raz drugi znalazł się w czołówce 
rankingu opracowywanego przez Instytut Partnerstwa Bi-
znesu i Organizacji Pozarządowych Indeksu BI-NGO. 
Indeks jest narzędziem badającym efektywność komuni-
kacji internetowej z zakresu CSR pięciuset największych 
fi rm według listy sporządzanej corocznie przez „Rzecz-
pospolitą”. Wyłania elitarną grupę fi rm, których jakość 
komunikowania o społecznym zaangażowaniu wyróż-
nia się na tle pozostałych badanych przedsiębiorstw. 
Indeks ocenia obszary takie jak przywództwo i polityka 
przedsiębiorstwa w zakresie społecznego zaangażowania, 
jakość strategii CSR oraz budowanie relacji z partnerami 
społecznymi.

Raport PKN ORLEN z zakresu społecznej odpowiedzial-
ności biznesu został uznany przez interesariuszy biorących 
udział w głosowaniu internetowym za jeden z dwóch naj-
lepszych, w ramach konkursu Raporty Społeczne 2008. 
Organizatorami konkursu byli: PricewaterhouseCoopers, 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz CSR Consulting 
Sp. z o.o. Konkurs skierowany jest do wszystkich przed-
siębiorstw i organizacji, które doceniają znaczenie dzia-
łania zgodnego z zasadami społecznej odpowiedzialności 
i raportują swoją aktywność w tym obszarze, zgodnie ze 
światowymi standardami. Celem konkursu jest zwróce-
nie uwagi na znaczenie raportowania społecznego oraz 
wyróżnienie przedsiębiorstw, które w sposób przejrzysty 
i wiarygodny potrafi ą zaprezentować swoje dokonania.

Koncern został wyróżniony przez studenckie Biura Karier 
tytułem Najlepszy Pracodawca 2007/2008 w III edycji 
Ogólnopolskiego Rankingu „Kariera z Pracodawcą”. Ce-
lem badania było wyłonienie najlepszych pracodawców 
oferujących pracę, praktyki oraz staże. Ranking cieszył się 
dużym zainteresowaniem, zarówno wśród studentów, ab-
solwentów, jak i zaproszonych do współpracy studenckich 
Biur Karier.

„Najlepsze relacje inwestorskie w Polsce”, badanie mię-
dzynarodowe IR Magazine.
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Skala działalności PKN ORLEN zobowiązuje. Firma, która 
kształtuje tak liczne dziedziny gospodarki i wpływa na tak wie-
le obszarów życia, powinna bardzo uważnie wsłuchiwać się  
w głosy swojego otoczenia, aby jeszcze lepiej i skuteczniej 
nadawać tempo i rozwijać się w zgodzie z otaczającym ją świa-
tem. Zrównoważony rozwój jest możliwy jedynie wówczas, gdy 
brane są pod uwagę wszystkie aspekty działalności, a nie tylko 
wymiar ekonomiczny. Wartość organizacji zbudowana w spo-
sób niezgodny z zasadami odpowiedzialnego biznesu i bez po-
szanowania otoczenia fi rmy i jej interesariuszy będzie bardzo 
krótkotrwała i może przynieść więcej strat niż zysków. Dlatego 
też, planując kolejne działania biznesowe, takie jak na przykład 
rozwój energetyki czy poprawa efektywności funkcji logistyki, 
PKN ORLEN bierze pod uwagę społeczne i ekologiczne skutki 
podejmowanych decyzji. Potrzeby i oczekiwania interesariuszy 
oraz wpływ Spółki na ich codzienne życie jest ważnym elemen-
tem, który Firma uwzględnia, planując swoje działania.

Takie podejście niesie za sobą wiele szans, ale też i wiele 
wyzwań. Otwartość i dbałość o otoczenie, czy to poprzez 
terminowość działań, czy wysoką jakość dostarczanych pro-
duktów i bezpieczne procesy produkcji, pozwala zbudować 
markę i reputację w sposób odpowiedzialny i zrównoważony 
i, co bardzo ważne, długotrwały.

2.1. Strategia rozwoju
Mówiąc o strategii rozwoju, należy uwzględniać całą Gru-
pę ORLEN, będącą jednym z czołowych koncernów sektora 
naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki prze-
jęciom dużych zagranicznych partnerów stała się ważnym 
graczem o znaczeniu regionalnym. Choć kluczowym ryn-
kiem pozostaje Polska – na sprzedaż na rynkach zagranicz-
nych przypada obecnie już ponad 50% przychodów Grupy. 
W ramach Grupy ORLEN koncentruje się zdecydowana 
większość wszystkich mocy rafi neryjnych Polski, Czech oraz 
krajów bałtyckich. Jest ona także zdecydowanym liderem 
w segmencie sprzedaży hurtowej paliw, w krajach bałtyckich 
oraz Czechach, prowadząc również działalność na rynku 
niemieckim i słowackim. Osiągnęła dominującą pozycję na 
kilku rynkach detalicznych krajów Europy Środkowej, dyspo-
nując największą liczbą stacji benzynowych spośród wszyst-
kich koncernów działających w regionie.

Grupa ORLEN jest jednym z liderów produkcji petroche-
micznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wspólnie 
z potentatem, fi rmą Basell, zarządza światowej skali nowo-
czesnym zakładem do produkcji poliolefi n. Będąc ich jedy-
nym wytwórcą w kraju (niedobór poliolefi n stanowił przez 
wiele lat barierę rozwoju dla całego przemysłu tworzyw 
sztucznych w Polsce), przyczynia się do długookresowego 
rozwoju tworzyw sztucznych, a tym samym wzrostu konkuren-
cyjności polskiego przemysłu na arenie międzynarodowej.

W listopadzie 2008 roku PKN ORLEN ogłosił strategię na 
lata 2009–2013: Zdobywamy pozycję do dalszego dynamicznego 
rozwoju.

Impulsem do dokonania aktualizacji strategii przyjętej w li-
stopadzie 2007 były istotne zmiany, które zaszły w ostatnim 
roku w otoczeniu mikro i makroekonomicznym PKN ORLEN 
oraz wynikająca z nich konieczność dostosowania działalnoś-
ci Koncernu do nowej sytuacji i wyzwań z nią związanych.
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W procesie tworzenia strategii zidentyfi kowano kluczowe 
elementy rozwoju PKN ORLEN. Jego fundamentem będzie 
segment rafi neryjny, detaliczny i petrochemiczny. Dodatko-
wo Koncern zamierza rozwijać działalność wydobywczą, 
a także wkroczyć w nowy obszar – branżę energetyczną
– optymalnie wykorzystując posiadany potencjał. Koncen-
trując się na działalności podstawowej, PKN ORLEN planuje 
także dezinwestycje w segmencie chemicznym i telekomu-
nikacyjnym, uwalniające zaangażowany kapitał. Skuteczne 
działania wzmacniające efektywność pozwolą zająć dobrą 
pozycję do dalszego rozwoju Koncernu.

Inwestując w unowocześnienie naszych aktywów rafi neryjnych 
(wśród których do największych zalicza się inwestycja w in-
stalacje hydroodsiarczania w Płocku i Możejkach), pragnie-
my nie tylko zoptymalizować strukturę naszej produkcji i po-
prawić jej efektywność, ale również sprawić, by była ona jak 
najmniej uciążliwa dla środowiska naturalnego (ogranicze-
nie emisji szkodliwych gazów i energochłonności). Realizując 
światowej skali instalację do produkcji kwasu tereftalowego 
(PTA), chcemy osiągnąć silną pozycję na europejskim rynku 
tego perspektywicznego produktu, ale również przyczynić się 
w ten sposób do cywilizacyjnego skoku w obszarze produkcji 
tworzyw sztucznych w Polsce i regionie Europy Środkowej. 
Modernizując sieć detaliczną poprzez rozwój oferty usług 
dodatkowych, kierujemy się chęcią wyjścia naprzeciw stale 
rosnącym oczekiwaniom naszych klientów.

Osiągnięciu silniejszej pozycji konkurencyjnej oraz budowaniu 
bezpiecznego zaplecza surowcowego mają służyć działania na 
rzecz rozwoju w obszarze poszukiwania i wydobycia ropy naf-
towej. Wejście w ten atrakcyjny segment działalności pozwoli 
zarówno ustabilizować wyniki, jak i eliminować ryzyka działal-
ności związane z bezpieczeństwem dostaw tego strategicznego 
surowca. Kolejny kierunek to rozwój działalności w sektorze 
energetycznym. Z uwagi na posiadane kompetencje i możliwo-
ści synergii, wydłużenie łańcucha wartości o energetykę wydaje 
się naturalnym krokiem w kierunku przyszłego zrównoważo-
nego rozwoju Firmy. Planowane inwestycje mają w założeniu 
zagwarantować pełne bezpieczeństwo energetyczne Koncernu, 
przyczyniając się jednocześnie do zmniejszenia narodowego 
problemu, jakim w kolejnych dziesięcioleciach może okazać 
się defi cyt krajowych mocy wytwórczych energii elektrycznej. 
Planując przyszły rozwój w sektorze energetycznym, pragniemy 
opierać się na źródłach energii o możliwie najmniej szkodliwym 
wpływie na środowisko naturalne.

2.2. Efektywność procesów produkcyjnych
PKN ORLEN dysponuje w Zakładzie Produkcyjnym w Płoc-
ku dwiema bardzo nowoczesnymi instalacjami do reformo-
wania benzyn – Reformingiem V i VI, wykonanymi zgodnie 
z najnowocześniejszą technologią. Ich podstawowym za-
daniem jest zwiększanie liczby oktanowej benzyn. Refor-
ming V został zaprojektowany do pracy w dwóch reżimach 
– paliwowym i aromatycznym. W reżimie paliwowym jego 
podstawowym produktem jest reformat o wysokiej liczbie 
oktanowej, wykorzystywany do komponowania benzyn o wy-
sokiej liczbie oktanowej z ograniczoną zawartością benzenu 
– węglowodoru aromatycznego, którego zawartość w pa-
liwach jest ograniczana ze względu na niekorzystny wpływ 
na środowisko. Z instalacji tej pozyskiwany jest także wodór, 
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który po oczyszczeniu na instalacji odzysku wodoru, kierowa-
ny jest do wykorzystania w procesach wodorowych. Efektem 
jest ograniczanie zużycia gazu ziemnego wykorzystywanego 
jako surowiec do jego produkcji w alternatywnych procesach 
chemicznych.

Prowadzona rozbudowa tej instalacji pozwoli na kolejne 
zmniejszenie związków aromatycznych w paliwach oraz 
przekierowanie aromatów na instalacje kompleksu petro-
chemicznego. Będą tam wykorzystane w technologiach 
o ograniczonym oddziaływaniu na środowisko naturalne, 
gwarantujących brak możliwości ich ulatniania się i swobod-
nego występowania w przyrodzie. W większości przypadków 
produkty i półprodukty, w skład których zostaną wbudowane 
związki aromatyczne, są podatne na recykling.

PKN ORLEN pracuje także nad wykorzystaniem alternatyw-
nych źródeł energii. Aktualne plany koncentrują się wokół 
dostosowania instalacji do produkcji paliw kolejnych ge-
neracji, tj. węglowodorów syntetycznych. Warto dodać, że 
w 2008 roku PKN ORLEN po raz pierwszy realizował Na-
rodowy Cel Wskaźnikowy. Rozporządzenie Rady Ministrów 
z 15 czerwca 2007 roku określiło wielkość obowiązkowego 
stosowania biokomponentów w paliwach w Polsce w latach 
2008–2013, zaczynając od 3,45% ich wartości energetycz-
nej w 2008 roku do 7,1% w roku 2013. PKN ORLEN zrea-
lizował w 2008 roku zakładany cel na poziomie 3,46%. Od 
2007 roku do produkcji paliw Spółka stosuje biokomponen-
ty, dzięki czemu zapewnione są walory ekologiczne paliw.

W 2004 roku PKN ORLEN po raz pierwszy przystąpił do Stu-
dium Paliwowego Solomona. Jest to jedno z najbardziej re-
nomowanych studiów w branży paliwowej, w którym uczest-
niczy około 95% rafi nerii z całego świata. Analizy obejmują 
obecnie całą działalność rafi neryjną. W benchmarku za 
2008 rok Spółka zajęła wysokie 10 miejsce pod względem 
efektywności utrzymania ruchu – nakładów poniesionych 
zarówno na bieżące utrzymanie ruchu, jak i planowane po-
stoje remontowe oraz 13 miejsce pod względem zwrotu z in-
westycji (wśród 111 rafi nerii uczestniczących w badaniu).

2.3. Odpowiedzialny produkt
Dokładamy starań, aby nasze produkty mogły być zaliczane 
do kategorii odpowiedzialnych. Ich rynek w Polsce dopiero 
się tworzy, a PKN ORLEN jest aktywnym uczestnikiem tego 
procesu. Firmy, takie jak nasza, mają szansę na wywołanie 
efektu domina, wtedy kolejne przedsiębiorstwa będą przyłą-
czały się do tego ruchu. Istotne jest także zachęcanie klien-
tów do dokonywania właściwych wyborów. W PKN ORLEN 
zwracamy uwagę na szereg aspektów związanych z cyklem 
życia produktu. Dbamy o to, z czego jest wytwarzany, czy 
na kolejnych etapach jego życia przestrzegane są standardy 
etyczne, zapewniane właściwe warunki pracy, jak przebiega 
proces promocji i dystrybucji.

Olbrzymie nakłady inwestycyjne zaangażowane w nową, 
starannie dobraną technikę dały rezultaty. Ich efektem są no-
woczesne produkty, takie jak: benzyny silnikowe bezołowio-
we 95 Eurosuper i 98 Super Plus, oleje napędowe Ekodiesel 
Ultra i miejski Super oraz benzyna bezołowiowa VERVA 98 
i olej napędowy VERVA ON. 

Łączną emisję wszystkich zanieczyszczeń zmniejszyliś-
my o 1,3%, przy wzroście przerobu ropy w 2008 roku 
o 4,16%. Warto odnotować fakt, że tylko dzięki stosowa-
niu niskosiarkowych paliw o 2,52% zmniejszyła się emisja 
dwutlenku siarki do atmosfery. Natomiast wymiana pal-
ników na niskoemisyjne na kolejnym kotle Zakładu Elek-
trociepłowni pozwoliła zredukować ilość tlenków azotu 
o 8,74%. Trwają prace koncepcyjne w zakresie budowy 
instalacji odsiarczania oraz katalitycznego odazotowania 
spalin. W 2008 roku rozpoczął się drugi okres rozlicze-
niowy wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych obejmujący lata 2008–2012. 
Według zweryfi kowanych raportów instalacje zakwalifi ko-
wane do systemu zmieściły się w swoich średniorocznych 
przydziałach uprawnień. Zmniejszona została zawartość 
siarki w benzynach z 0,0008% wagowych w 2007 roku 
do 0,0006% wagowych w roku 2008, przy zwiększeniu 
zawartości biokomponentu (jakim jest ETBE) z 3,7% do 
6,48%.
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VERVA to pierwsze polskie paliwo nowej generacji, w którym 
zawartość siarki została obniżona poniżej 10 mg/kg. Potwier-
dzeniem najwyższej jakości benzyny VERVA 98 jest uhonoro-
wanie tego produktu Medalem Europejskim przyznawanym 
przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre 
Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Wyróż-
nia się nim produkty, których jakość jest zgodna z najwyższymi 
normami unijnymi. VERVA 98 spełnia również kryteria najwyż-
szej, IV kategorii Światowej Karty Paliw. Z kolei Eurosuper 95 
to podstawowy gatunek benzyny oferowanej na rynku krajo-
wym. Obecność najszlachetniejszych komponentów gwaran-
tuje wymaganą liczbę oktanową przy obniżonej zawartości 
węglowodorów aromatycznych, benzenu i siarki.

Wprowadzane przez nas rozwiązania systemowe wielokrotnie 
wyprzedzały uregulowania prawne. Produkowane przez PKN 
ORLEN oleje napędowe już od czterech lat spełniają wyma-
gania Unii Europejskiej, które będą obowiązywały dopiero 
od 2011 roku. Olej napędowy Ekodiesel Ultra to najwyższej 
jakości paliwo, spełniające najostrzejsze wymagania jakoś-
ciowe i ekologiczne stawiane paliwom do silników wysoko-
prężnych. Jego najważniejsze atuty to: śladowa zawartość 
siarki, obniżona zawartość węglowodorów aromatycznych, 
podwyższona wartość liczby cetanowej, lepsze właściwości 
eksploatacyjne w okresie zimowym i wysoki stopień czystości 
mikrobiologicznej.

Z kolei Bioester jest odnawialnym paliwem produkowanym 
z olejów roślinnych (głównie z oleju rzepakowego), przezna-
czonym dla pojazdów z silnikiem Diesla. Spełnia wszelkie wy-
magania określone w normie PN-EN 14214, obowiązującej 
zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. 
Jest bezpieczny dla zdrowia człowieka i biodegradowalny.

Nowoczesnym i bezpiecznym w eksploatacji źródłem energii 
jest Ekoterm Plus, źródło energii spełniające normy światowe 
zarówno pod względem parametrów eksploatacyjnych, jak 
i wymagań ochrony środowiska. To kolejny z naszych pro-
duktów wyróżniający się m.in. niską zawartością siarki.

Ten krótki przegląd wybranych produktów PKN ORLEN po-
kazuje, jak wielką rolę Spółka przywiązuje do innowacyjnoś-
ci. Nasze produkty muszą być nie tylko wysokiej jakości, ale 
także spełniać lub wręcz przewyższać rygorystyczne normy 
ochrony środowiska.

Jakość produktów

Elementem, do którego Spółka zawsze przywiązywała naj-
większą wagę, jest jakość produktów i ich wpływ na oto-
czenie zewnętrzne. W 2008 roku w trakcie kontroli jakości 
na stacjach paliw pobrano do badań 11 108 prób. Stwier-
dzono 258 przypadków niezgodnych z wymaganiami. Od 
2007 roku obowiązują obligatoryjne wymagania dotyczące 
jakości LPG dla motoryzacji. Zestawienie wyników kontroli 
LPG zawiera tabela obok.

Benzyny produkowane przez ORLEN zapewniają długotrwałe 
zachowanie nominalnej mocy silnika, komfort jazdy i ogranicze-
nie emisji toksycznych składników spalin nawet z samochodów 
bez katalizatora. Prawidłową pracę katalizatora gwarantuje ni-
ska zawartość siarki, spełniająca obowiązujące i przyszłe, coraz 
ostrzejsze limity. Doświadczalnie stwierdzono, że ograniczanie 
zawartości węglowodorów aromatycznych w benzynie korzyst-
nie wpływa na eksploatację silnika poprzez:
• obniżenie emisji kancerogennego benzenu w gazach wy-

lotowych,

Wyniki kontroli LPG na stacjach paliw PKN ORLEN w latach 2007–2008
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• obniżenie emisji CO2,
• umożliwienie zachowania czystości komory spalania (co 

również wiąże się z ograniczeniem emisji szkodliwych 
składników gazów spalinowych).

Marketing

Innym ważnym aspektem naszej odpowiedzialności za pro-
dukt jest komunikacja marketingowa. Przykładamy bardzo 
dużą wagę do rosnących wymagań, jak i świadomości spo-
łecznej klientów. Zdajemy sobie w pełni sprawę, że takie 
kwestie jak ochrona środowiska, poszanowanie najbliższego 
otoczenia czy też odpowiednia dbałość o wszystkich intere-
sariuszy mają coraz większe znaczenie dla polskich konsu-
mentów. Oferowane przez nas produkty i usługi są komuni-
kowane w sposób odpowiedzialny, z pełnym zachowaniem 
dobrych praktyk przyjętych przez branżę w tym zakresie. We 
wszystkich kampaniach reklamowych w centrum uwagi jest 
klient. W sposób przejrzysty, rzetelny i odpowiedzialny zachę-
camy do skorzystania z naszych usług i produktów.

Działania na rzecz zagwarantowania klientom, że produkty 
ORLEN są odpowiedzialne, wspiera system kontroli. Audyty 
wewnętrzne, prowadzone zgodnie z wymaganiami norm ISO 
i AQAP mają na celu zweryfi kowanie zgodności Systemów 
Zarządzania z obowiązującymi ustaleniami. Pozwalają także 
na sprawdzenie, czy normy są skutecznie wdrożone i utrzymy-
wane. W 2008 roku przeprowadzonych zostało 769 audy-
tów wewnętrznych, które wykazały, że Systemy Zarządzania 
Jakością funkcjonują zgodnie z wymaganiami norm. Po-
twierdziły także przestrzeganie ustaleń obowiązujących do-
kumentów wewnętrznych.

2.4. Logistyka
Logistyka to jedna z kluczowych funkcji biznesu. Efektywność 
działań podejmowanych w ramach tego obszaru ma istotne 
znaczenie dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa 
oraz jego postrzegania i oceny przez klientów. Odnosi się to 
nie tylko do transportu i terminowości dostaw, ale w równej 
mierze do zapewnienia wymaganych prawem zapasów paliw 
oraz zdolności ich magazynowania. 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat logistyka w PKN ORLEN prze-
szła wiele zmian i modyfi kacji. Powstanie Spółki zbiegło się 
w czasie z zakończeniem procesu wyodrębniania funkcji logi-
stycznych ze struktur sprzedażowych. Usprawniło to realizację 
i nadzór kosztowy nad transportem oraz magazynowaniem 
produktów, przy wykorzystaniu własnej i dzierżawionej infra-
struktury logistycznej. W ciągu 10 lat działalności obszaru logis-
tyki zrealizowano szereg przedsięwzięć służących zwiększeniu 
efektywności, a także dostosowaniu do wymogów prawnych 
oraz środowiskowych, polegających między innymi na:
• kompleksowej modernizacji własnej sieci baz magazyno-

wych (obecnie: Terminale Paliw), w tym uruchomieniu in-
stalacji do odzysku oparów, budowie i oddaniu do użytku 
największej w kraju bazy magazynowej;

• budowie i uruchomieniu własnego odcinka rurociągu 
produktowego do nowo wybudowanej bazy;

• uruchomieniu instalacji dozowania biokomponentów oraz 
wydzielenie dedykowanych spółek logistycznych, realizują-
cych przewozy kolejowe i drogowe w Grupie ORLEN.
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Logistyka w PKN ORLEN to również odpowiedzialność za 
utworzenie i utrzymanie ustawowych poziomów zapasów stra-
tegicznych. Jednocześnie zapewnienie możliwości spełnienia 
wymagań ustawodawstwa unijnego i Międzynarodowej Agen-
cji Energii w zakresie cyklicznych przyrostów poziomu zapasów 
ropy naftowej, benzyn i średnich destylatów oraz LPG. 

Organizacja pracy i zakres zadań do realizacji w ramach 
całej sieci magazynowej uwzględnia wszelkie aspekty etycz-
ne i ekologiczne związane ze znaczącym wpływem tej dzia-
łalności na otoczenie społeczne i środowiskowe, przy jedno-
czesnym zapewnieniu ciągłej optymalizacji kosztowej. PKN 
ORLEN kładzie jednakowy nacisk na spełnienie powyższych 
wymagań zarówno w odniesieniu do sieci własnych 14 Ter-
minali Paliw, jak i infrastruktury dzierżawionej od spółek Gru-
py Kapitałowej ORLEN oraz podmiotów zewnętrznych. Dzia-
łania prowadzone są zgodnie ze Zintegrowanym Systemem 
Zarządzania. W roku 2008 podjęto nowe i kontynuowano 
wcześniejsze inwestycje, m.in. kompleksową modernizację 
Terminalu Paliw we Wrocławiu oraz modernizację pirsu prze-
ładunkowego w Terminalu Paliw w Świnoujściu. W sposób 
ciągły realizowane są działania zorientowane na utrzymanie 
najwyższej jakości dystrybuowanych paliw i stałe zmniejsza-
nie wielkości ubytków normatywnych w systemie dystrybucji. 

Dla potwierdzenia stałego wzrostu świadomości ekologicz-
nej i dążenia do eliminowania negatywnego wpływu na oto-
czenie zwiększamy udział transportu kolejowego w łącznym 
wolumenie transportu paliw gotowych na terytorium Polski. 
Wdrażane są również nowe rozwiązania i projekty, do któ-
rych należą m.in.:
• budowa rurociągu produktowego do Terminalu Paliw we 

Wrocławiu, którego uruchomienie pozwoli na osiągnięcie 
długofalowych korzyści ekologicznych i ekonomicznych 
poprzez znaczące ograniczenie transportu drogowego 
i kolejowego w rejonie Dolnego Śląska;

• uruchomienie samoobsługowego odbioru produktów 
w Terminalach Paliw, co pozwoli zapewnić międzynarodo-
we standardy obsługi wydań w sieci magazynowej i po-
prawi efektywność transportu drogowego.

W 2008 roku zakończony został program inwestycyjny, 
polegający na dostosowaniu wszystkich Terminali Paliw do 
blendowania, tzn. mieszania, komponowania estrów z ole-
jem napędowym. Dzięki temu sieć logistyczna PKN ORLEN 
osiągnęła optymalny poziom dostosowania do realizacji wy-
mogów ustawy o biopaliwach. 

2.5. Energetyka w PKN ORLEN
Energetyka jako ważny biznesowo element łańcucha wartości 
Firmy, tj. różnego rodzaju działań podejmowanych w celu bu-
dowania wartości Firmy, jest jednocześnie rozwiązaniem sku-
tecznym środowiskowo. Zastosowanie procesu kogeneracji, 
dzięki któremu wytwarzane są jednocześnie energia elektryczna 
i ciepło, daje możliwość znacznych oszczędności paliwa, co 
w rezultacie powoduje zmniejszenie poziomu emisji zanieczysz-
czeń, w tym szczególnie CO2. Wielu odbiorców nie zdaje so-
bie sprawy z różnic systemowych i technologicznych procesów 
produkcyjnych, ale liczy się dla nich ciągłość i niezawodność 
dostaw, a w ostatnich latach także coraz bardziej ekologiczność 
źródeł energii. PKN ORLEN poprzez rozszerzenie swojej dzia-
łalności o segment energetyki, który jest jednym z nowych ele-
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mentów strategii Spółki, będzie w stanie pełniej odpowiedzieć 
na oczekiwania swoich klientów.

Elektrociepłownia PKN ORLEN jest największą w Polsce 
elektrociepłownią przemysłową pod względem mocy ciepl-
nej i elektrycznej zainstalowanej. Paliwem podstawowym jest 
ciężki olej opałowy tzw. gudron, którego udział w ogólnej 
ilości spalanych paliw wynosi ponad 95%. Uzupełnieniem 
jest gaz porafi neryjny. W skład podstawowych urządzeń wy-
twórczych wchodzi 8 kotłów parowych o łącznej mocy ter-
micznej 2024 MWt oraz 6 turbozespołów o mocy elektrycz-
nej 345 MWe. Pracę turbin wspomagają stacje redukcyjne 
i redukcyjno-schładzające.

Elektrociepłownia wytwarza w kogeneracji energię elektrycz-
ną oraz cieplną w postaci pary technologicznej i wód gorą-
cych, niezbędną dla prowadzenia procesów przerobu ropy 
naftowej na instalacjach produkcyjnych Spółki. Dostarcza 
także media energetyczne dla potrzeb odbiorców obcych, 
zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płoc-
ku, głównie spółek wydzielonych ze struktur organizacyjnych 
PKN ORLEN. Ponadto jest ona jedynym źródłem ciepła dla 
miejskiej sieci grzewczej i posiada ponad 70% udziału w do-
stawie ciepła do Płocka. Działalność ta prowadzona jest 
zgodnie z prawem energetycznym w oparciu o sześć koncesji 
udzielonych przez Urząd Regulacji Energetyki na wytwarza-
nie, dystrybucję i obrót energią elektryczną oraz wytwarzanie, 
przesył i dystrybucję, a także obrót ciepłem. Funkcjonująca 
w PKN ORLEN elektrociepłownia to najbardziej nowoczesny 
obiekt energetyczny w Polsce, w pełni skomputeryzowany 
i dyspozycyjny, spełniający krajowe i europejskie standardy 
ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa procesowego, pro-
dukujący media energetyczne przy optymalnych kosztach. 

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
i dostosowania poziomu emisji do polskich i unijnych wy-
magań ochrony środowiska, kotły parowe elektrociepłow-
ni zostały wyposażone w olejowo-gazowe palniki o niskiej 
emisji NOx, komputerowe systemy sterowania DCS oraz 
urządzenia do ciągłego monitorowania procesu spalania. 
Pracująca od 1999 roku na terenie Zakładu Produkcyjnego 
w Płocku Instalacja Hydroodsiarczania Gudronu odsiarcza 
paliwo ciekłe dla elektrociepłowni, co pozwala na obniżenia 
emisji dwutlenku siarki o ponad 50%. 

W zakresie dostosowania kotłów elektrociepłowni do wiel-
kości określonych w projektach nowych dyrektyw UE, które 
mają obowiązywać po roku 2015, opracowywany jest szcze-
gółowy program modernizacyjny. Jego realizacja planowana 
jest na lata 2012–2016. Dodatkowo jednym z najskutecz-
niejszych sposobów na ograniczenie negatywnego wpływu 
przemian energetycznych na środowisko jest równoczesne 
wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w ramach tego sa-
mego procesu, czyli kogeneracja. Proces ten charakteryzuje 
się wysoką średnioroczną sprawnością ogólną przemiany 
energii, która w przypadku elektrociepłowni PKN ORLEN 
wynosi ponad 84% w porównaniu z rozdzielonym wytwa-
rzaniem energii elektrycznej i ciepła. Dzięki skojarzonemu 
generowaniu osiąga się zatem znaczącą oszczędność paliwa 
pierwotnego, a to z kolei powoduje niższą emisję zanieczysz-
czeń do atmosfery, a zwłaszcza ograniczenie emisji CO2 przy 
produkcji energii elektrycznej.
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Ochrona środowiska tradycyjnie należy do grupy najważniej-
szych tematów prezentowanych w raporcie odpowiedzialne-
go biznesu. Jakie, Pana zdaniem, kwestie środowiskowe bu-
dzą największe zainteresowanie interesariuszy PKN ORLEN?

Arkadiusz Kamiński
Dyrektor Biura Ochrony Środowiska

Aspekty środowiskowe wpisane na stałe w strategię bi-
znesową naszej Spółki budzą zainteresowanie szerokiego 
gremium interesariuszy. Wzrost świadomości ekologicznej 
społeczeństwa spowodował znacznie wyższe oczekiwania 
w zakresie bezpiecznego i zgodnego z normami środowi-
skowymi funkcjonowania naszych obiektów produkcyjnych, 
magazynowych i dystrybucyjnych. Kwestie te są przedmiotem 
zainteresowania społeczności lokalnych, na terenie których 
zlokalizowane są nasze obiekty.

Drugą ważną grupą zagadnień środowiskowych, skupia-
jących uwagę i szczególnie pozytywnie odbieranych przez 
interesariuszy, są kwestie związane z podejmowaniem 
i realizacją inicjatyw ekologicznych, które należą pośrednio 
do profi lu naszej działalności. Mam tu na myśli realizację 
dobrowolnych programów środowiskowych oraz współpracę 
z jednostkami naukowymi i organizacjami pozarządowymi.

Ochrona środowiska ma zasadnicze znaczenie dla jakości 
zarówno naszego życia, jak i życia przyszłych pokoleń. Wy-
magania ze strony społeczeństwa dotyczące działań na rzecz 
ochrony środowiska rosną z dnia na dzień. Polska, wchodząc 
do Unii Europejskiej, przyjęła dorobek prawny UE w dziedzi-
nie ochrony środowiska. Konieczność spełniania norm w tej 
dziedzinie to obowiązek każdej fi rmy, prowadzącej działal-
ność w naszym kraju. Szczególnie istotne znaczenie ma on 
dla fi rm działających w branżach, których aktywność może 
mieć istotny wpływ na jakość środowiska, m.in.: energetyki, 
przemysłu chemicznego, niektórych działów przemysłu prze-
twórczego. Sposób traktowania tej sfery wiele mówi o doj-
rzałości fi rmy i jej odpowiedzialności.

W PKN ORLEN kwestie środowiskowe są od wielu lat przed-
miotem szczególnej troski. Mamy świadomość wpływu na-
szego działania na zdrowie i bezpieczeństwo otoczenia. 
Firma stawia sobie za cel możliwie najwyższą neutralność 
procesów produkcyjnych oraz magazynowania i dystrybucji 
produktów. 

3.1. Odpowiedzialna produkcja

Polityka środowiskowa

PKN ORLEN w Polityce Środowiskowej zadeklarował syste-
matyczne dostosowywanie metod planowania i prowadzenia 
procesów do wymogów zasady trwałego i zrównoważonego 
rozwoju poprzez zintegrowane traktowanie procesów za-
pobiegania zanieczyszczaniu i ochrony środowiska. Celowi 
temu podporządkowujemy strategię Firmy, przełożoną na 
istniejące i przyszłe programy rozwoju oraz na inne dzia-
łania realizowane w oparciu o wdrożony System Zarządza-
nia Środowiskowego według wymagań normy PN-EN ISO 
14001:2005. Zobowiązujemy się do jego rozszerzenia na 
pozostałe jednostki Spółki na terenie kraju i zbudowanie zin-
tegrowanego Systemu Zarządzania. 

Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego 
i jego integrowanie z Systemami Zarządzania Jakością służy 
stworzeniu jednego efektywnego Systemu. Ma on gwaranto-
wać ciągłe zmniejszanie ujemnego wpływu na środowisko we 
wszystkich obszarach działalności Spółki. Naszym celem jest 
osiągnięcie maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej 
kompleksu produkcyjnego w Płocku oraz innych jednostek 
organizacyjnych Spółki na terenie kraju dla ich bezpośred-
niego otoczenia. Chcemy również minimalizować wpływ na 
środowisko, wynikający z użytkowania wytworzonych przez 
nas produktów.
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Zadeklarowaliśmy, że nasze wysiłki zmierzać będą w kie-
runku spełnienia następujących celów środowiskowych:
• zapewnienia zintegrowanego monitorowania zanie-

czyszczeń emitowanych do powietrza, wody i ziemi oraz 
wytwarzanych odpadów zapobiegania im tak, aby za-
gwarantować wysoki stopień ochrony środowiska jako 
całości, przy jednoczesnym zachowaniu zasady zrówno-
ważonego rozwoju;

• osiągania stanu pełnej zgodności z obowiązującym 
prawem i normami ekologicznymi oraz z innymi wyma-
ganiami;

• stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) dla 
nowych oraz modernizowanych obiektów;

• podejmowania działań prewencyjnych w zakresie po-
ważnych awarii przemysłowych;

• zapewnienia ochrony akustycznej terenów i obiektów 
(objętych taką ochroną) wokół Zakładu Produkcyjnego 
w Płocku;

• optymalizacji parametrów środowiskowych produko-
wanych paliw poprzez stosowanie komponentów nisko-
siarkowych i biopaliw;

• minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się zanieczysz-
czeń w ziemi i wodach oraz ich oddziaływania na zdro-
wie i życie ludzi;

• zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do 
informacji z zakresu wpływu Spółki na środowisko;

• podnoszenia środowiskowej świadomości załogi;
• kontynuowania programu Responsible Care.

Polityka Środowiskowa PKN ORLEN podlega weryfi kacji, 
która pozwoli na jej aktualizację i dostosowanie do celów 
określonych w Polityce Ekologicznej Państwa przyjętej na lata 
2009–2012 z perspektywą do roku 2016.

Gospodarka wodna

Przykładem działania na rzecz realizacji Polityki Środowiskowej 
jest gospodarka wodna w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. 
Woda stanowi medium technologiczne w procesach produk-
cyjnych jako wsad do produkcji pary w elektrociepłowni oraz 
medium chłodzące. Służy także do celów przeciwpożarowych. 
Wisła jest dla Zakładu naturalnym źródłem zaopatrzenia 
w wodę. PKN ORLEN posiada odrębne pozwolenie wodno-
prawne na pobór wód powierzchniowych i podziemnych dla 
całego Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

Efektem mniejszego o prawie 3,1% poboru wody powierzch-
niowej z Wisły są niższe opłaty za pobór wód.

Gospodarka wodna prowadzona jest w taki sposób, że przy-
rost ilości obiektów produkcyjnych i zwiększenie przerobu 
ropy nie powoduje zwiększenia poboru wody z Wisły. Naj-
ważniejsze przyczyny tak pozytywnego stanu to:
• konsekwentna modernizacja obiektów produkcyjnych 

w celu zmniejszania ich energochłonności;
• zawrót do sieci wody gospodarczej i ppoż. części oczysz-

czonych ścieków produkcyjnych jako wynik modernizacji 
i doskonalenia gospodarki ściekowej;

• zwiększenie efektywności pracy bloków wodnych w części 
rafi neryjnej i petrochemicznej oraz modernizacja systemu 
uzdatniania wody. 

Zużycie wody do produkcji przez Zakład w Płocku wynosiło 
w 2008 roku 22 556 000 m3, podczas gdy w roku 2007 
były to 23 243 000 m3.

Ilość i rodzaj pobranej wody przez PKN ORLEN w latach 2007–2008 (w m3)

Parametr
Rok wzrost/

/spadek 
[%]2007 2008

Pobór wody z Wisły 23 721 604 m3 22 991 953 m3 -3,07

Pobór wody ze studni 
głębinowych 545 000 m3 513 000 m3 -5,87

Ilość wód zawróconych 2 832 795 m3 2 643 956 m3 -6,67

Upusty wody z odsalania 
bloków do sieci wody 
gospodarczej i ppoż.

1 804 504 m3 1 261 677 m3 -30,08
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Emisje gazów i pyłów

Kolejny aspekt środowiskowy to bezpośrednie i pośrednie 
emisje gazów cieplarnianych. PKN ORLEN decyzją Rady 
Ministrów (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 
2008 roku w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału 
Uprawnień do Emisji dwutlenku węgla na lata 2008–2012 
dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, 
Dz. U. nr 202 poz. 1248 z dnia 14 listopada 2008 roku) 
otrzymał przydziały uprawnień praw do emisji CO2 na lata 
2008–2012. Wykorzystane będą one do rozliczenia rzeczy-
wistej i zweryfi kowanej przez uprawnionego audytora emisji 
w tym okresie. Spółka posiada zezwolenie na uczestnictwo we 
wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji:
• z instalacji elektrociepłowni i rafi nerii ropy naftowej – 

ważne do 31.12.2014 roku;
• z instalacji krakingu petrochemicznego Olefi ny II – ważne 

do 31.12.2017 roku.

Emisja GHG (ang. greenhouse gas – gaz cieplarniany) 
pochodzi z obiektów, w których prowadzi się procesy objęte 
systemem handlu emisjami dwutlenku węgla, tj.:
• spalanie paliw w instalacji spalania paliw (elektrociepłowni);
• spalanie w urządzeniach instalacji rafi neryjnej, w szcze-

gólności w piecach, pochodniach, stacjonarnych silnikach 
spalinowych;

• procesy rafi neryjne (produkcja wodoru, regeneracja kata-
lizatorów, odkoksowanie komór/rur pieców).

Zgodnie z wytycznymi, obiekty, w których prowadzi się proces 
spalania paliw, mogą zużywać jedynie opomiarowane stru-
mienie paliw o znanej charakterystyce emisyjnej. Pomiar ich 
zużycia prowadzony jest za pomocą układów pomiarowych 
podlegających regulacji oraz kontroli. Zużycie paliwa w PKN 
ORLEN bilansowane jest w sposób ciągły w oparciu o ob-
wody pomiarowe zainstalowane na dosyle paliw. W 2008 
roku zanotowaliśmy 21% spadek emisji pyłu do powietrza ze 
spalania paliw. Wynika on z mniejszej niż w ubiegłym roku 
zawartości popiołu w paliwie spalanym w kotłach i piecach 
technologicznych Zakładu. Natomiast spadek emisji tlenków 
azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) wynika w głównej 
mierze z modernizacji palników oraz utrzymania reżimów 
tlenowych. Niewielki spadek emisji SO2 jest spowodowany 
niższą zawartością siarki stosowanej w paliwach.

Pomiary ciągłe imisji zanieczyszczeń prowadzono na 3 emito-
rach Zakładowej Elektrociepłowni. W 2008 roku wykonano 
także 92 pomiary okresowe emisji zanieczyszczeń na emitorach 
Zakładu Produkcyjnego w Płocku, w tym 54 objęte obowiąz-
kiem pomiarowym. 

Efekty działań

Pomiary imisji substancji do powietrza prowadzone są w trzech 
automatycznych stacjach monitoringowych zlokalizowanych 
poza terenem Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Analiza ich 
wyników w 2008 roku upoważnia do stwierdzenia, że zostały 
dotrzymane normy środowiskowe dla wszystkich mierzonych 
substancji, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 3 marca 2008 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 281).

Średnioroczne stężenia SO2 i NO2 w 2008 roku dla większo-
ści stacji były niższe niż w roku 2007, a stężenia siarkowo-
doru i benzenu w ostatnich dwóch latach utrzymywały się na 
zbliżonym poziomie. 

Monitoring emisji z Zakładu Produkcyjnego w Płocku

Emisja głównych zanieczyszczeń w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku na tle przerobu ropy 
w latach 1999–2008

Łączna emisja zanieczyszczeń (bez CO2)
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W roku 2008 odnotowano spadek o ok. 30,6% ładunku 
ChZT (chemiczne zapotrzebowanie na tlen) odprowadzane-
go do Wisły, co spowodowane było mniejszą o 2,9% ilością 
ścieków oraz wprowadzeniem nowej, referencyjnej metodyki 
oznaczania ChZT, pozwalającej na bardziej precyzyjne ozna-
czanie tego parametru. Obniżenie ilości odprowadzonych 
ścieków wiązało się z mniejszym napływem ścieków opado-
wych w roku 2008 w porównaniu do roku poprzedniego.

Te korzyści ekologiczne przełożyły się na efekty ekonomiczne 
m.in. w postaci zmniejszenia opłat za odprowadzanie ścieków.

Ścieki produkcyjne i odpady

Miejsce przeznaczenia ścieków to Centralna Oczyszczalnia 
Ścieków (COŚ). Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest 
rzeka Wisła. Ścieki odprowadzane są czterema systemami 
kanalizacji dochodzącymi do rejonu COŚ. System kanaliza-
cji ścieków przemysłowych (I) charakteryzuje duża ilość pro-
duktów naftowych i zawiesin. Ścieki I-ego systemu kanaliza-
cji przemysłowej oczyszczane są mechanicznie i biologicznie 
(II° oczyszczania biologicznego). W awaryjnych przypad-
kach, gdy stężenia zanieczyszczeń w ściekach przekraczają 
dopuszczalne wartości, ścieki te mogą być kierowane na 
urządzenia I° oczyszczania biologicznego, w celu popra-
wy ich jakości. Decydują o tym pomiary jakości ścieków 
w punktach kontrolnych. Prowadzony jest ich monitoring. 
System kanalizacji ścieków przemysłowych (II) obejmuje ście-
ki, które oprócz zawiesin i produktów naftowych zawierają 
także substancje chemiczne rozpuszczalne w wodzie. Ścieki 
II-ego systemu poddawane są oczyszczaniu mechanicznemu 
i biologicznemu.

Wody opadowe, drenażowe oraz pochłodnicze ze wszystkich 
instalacji rafi neryjnych i petrochemicznych są odprowadzane 
do kanalizacji opadowej rafi neryjnej i petrochemicznej.

Ścieki opadowe z części rafi neryjnej zanieczyszczone są pro-
duktami naftowymi, natomiast te z części petrochemicznej 
skażone są chemicznie – głównie fenolem. 

Centralna Oczyszczalnia Ścieków (COŚ) położona jest na 
terenie Zakładu. Jej zadaniem jest oczyszczanie ścieków 
z całego Zakładu oraz innych operatorów znajdujących się 
na jego terenie do parametrów określonych w pozwoleniu 
wodnoprawnym. Wszystkie ścieki są oczyszczane w cztero-
stopniowym cyklu. Funkcjonuje także 21 lokalnych podczysz-
czalni ścieków, związanych z poszczególnymi instalacjami, 
które spełniają istotną funkcję w zmniejszaniu ładunku za-
nieczyszczeń napływających do COŚ. Są to głównie pod-
czyszczalnie mechaniczne, a łączna ilość podczyszczonych 
ścieków wynosi ok. 11 306 m3/dobę.

W 1996 roku rozpoczęto wdrażanie w życie rozwiązania 
polegającego na zamknięciu obiegu wodno-ściekowego 
poprzez produkcję wód przemysłowych z oczyszczonych ście-
ków. Wymagało ono rozbudowy linii technologicznej oczysz-
czania ścieków o III i IV stopień oczyszczania oraz budowy 
„węzła inhibitowania”, gdzie ścieki oczyszczone poddawane 
są inhibitowaniu i sanitacji wodą chlorową. Woda ze ście-
ków jest stosowana jako gospodarcza do mycia, czyszczenia 
i jako przeciwpożarowa oraz w wodnych układach chłodni-
czych. Wdrożone technologie przyniosły korzyści ekologicz-
ne i ekonomiczne. Znacznie zmalały ilości pobieranej wody 
z Wisły i ilości odprowadzanych do niej ścieków.
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Schemat uproszczony Centralnej Oczyszczalni Ścieków*

*Schemat uwzględnia także termiczne przekształcanie odpadów, za co odpowiada ORLEN Eko sp. z o.o., spółka z Grupy ORLEN
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Obok korzyści z zamknięcia obiegu wody pojawiły się też 
pewne trudności i ograniczenia. W 2000 roku zrezygnowa-
no z dalszego zwiększania ilości zawracanych ścieków do 
uzupełniania układów chłodniczych ze względu na nadmier-
ny wzrost zasolenia wody na Blokach Wodnych. Dlatego też, 
by móc nadal wykorzystywać wodę z recyklingu, konieczne 
będzie zmniejszenie zużycia ilości soli w systemie wodno-
-ściekowym.

W 2008 roku odnotowano spadek ilości wytworzonych od-
padów o 1,9 tys. Mg w stosunku do poprzedniego roku. 
Różnica wynika głównie z mniejszej ilości odpadów z betonu 
oraz gruzu. Natomiast ilość odzyskiwanych odpadów utrzy-
muje się na jednakowym poziomie, tj. około 90% w stosun-
ku do wytwarzanych.

Ekologiczne bezpieczeństwo produkcji

W Zakładzie Produkcyjnym w Płocku nie wystąpiły przypad-
kowe uwolnienia substancji niebezpiecznych, które mogłyby 
mieć wpływ na ludzkie zdrowie, grunty, roślinność, zbiorniki 
wodne i wody gruntowe. Prawidłowość funkcjonowania Za-
kładu była wielokrotnie kontrolowana przez służby Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska, który w 2008 roku przeprowadził 12 kontroli, w tym 4 
inwestycyjne, 6 problemowych, 2 z zakresu poważnych awa-
rii. W ich wyniku nie stwierdzono przekroczeń dopuszczal-
nych parametrów określonych w posiadanych pozwoleniach 
oraz decyzjach i nie nałożono kar.

Inwestycje

Działalność przemysłowa wywiera istotny wpływ tak na śro-
dowisko naturalne, jak i na życie człowieka. Dlatego ważne 
jest, aby była ona możliwie neutralna. Wymaga to konse-
kwencji w działaniu i ponoszenia kosztów, które pozwolą ten 
cel osiągnąć. Nakłady na inwestycje związane z ochroną śro-
dowiska w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w roku 2008 
w porównaniu do roku 2007 wzrosły o 112% i zamknęły się 
kwotą 259,12 mln zł.

Środowiskowe zadania inwestycyjne stanowiły 21% ogółu 
nakładów poniesionych na inwestycje w Zakładzie Produk-
cyjnym Płocku w 2008 roku. Prowadzono szereg działań 
ograniczających wpływ Zakładu na poszczególne kompo-
nenty środowiska, m.in.:
• budowę Instalacji HON VII wraz z infrastrukturą,
• budowę Instalacji Claus II wraz z infrastrukturą,
• przebudowę wypełnień technologicznych chłodni wentyla-

torowych instalacji chłodniczej,
• przebudowę układu paliwowego Zakładu Elektrociepłowni,
• wyciszenie hałasu wentylatorów powietrza na kotłach 

w Zakładzie Elektrociepłowni,
• modernizację elektrycznych silników napędowych pomp 

wody chłodniczej Bloków Wodnych Rafi neryjnych,
• wymianę silników elektrycznych na Blokach Wodnych Pe-

trochemicznych.

Cztery z wymienionych wyżej zadań są kontynuowane 
w 2009 roku. Inne istotne wydatki na cele związane z ochro-
ną środowiska poniesione w 2008 roku to:
• koszt rekultywacji – 6 449 122,04 zł,
• usługi zewnętrzne dotyczące zarządzania środowiskiem 

– 621 767,00 zł (w tym m.in. pomiary emisji i analizy 
laboratoryjne),

Ilości odpadów wytworzonych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2007–2008 
(w tys. Mg) wg danych do GUS

Odpady
Ilość [tys. Mg]

2007 2008

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

13,8

4,9
8,9

11,9

4,3
7,6

Metody utylizacji w latach 2007–2008 (w tys. Mg)

Odpady
Ilość [tys. Mg]

2007 2008

Odzyskane 12,5 10,7

Unieszkodliwione ogółem,
w tym:
– termicznie
– składowane
– w inny sposób

0,7

0,4
0,0
0,3

0,5

0,3
0,2
0,0

Magazynowane 0,6 0,7

Kontrole przeprowadzone w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku przez Mazowiecki 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w latach 2007–2008

Rodzaj kontroli 2007 2008

Kompleksowa 1 –

Problemowa (w tym z zakresu poważnych awarii) 8 (1) 8 (2)

Problemowo-inwestycyjna 2 –

Inwestycyjna 4 4

RAZEM 15 12

Zarządzenia pokontrolne 5 2
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zł]
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Nakłady na zadania inwestycyjne w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2004–2008 (w tys. zł)
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• badania oraz rozwój, a także zakup i wykorzystanie pozwo-
leń – 889 219,00 zł,

• opłaty za korzystanie ze środowiska w Zakładzie Produk-
cyjnym w Płocku – 16 572 326,63 zł.

Opłaty środowiskowe

Instalacje objęte Systemem Handlu Uprawnieniami do 
emisji CO2, tj. Rafi neria, Elektrociepłownia i Kraking pe-
trochemiczny zostały zobowiązane do uiszczenia opłaty za 
przyznane uprawnienia na drugi okres rozliczeniowy na 
lata 2008–2012 w wysokości 1 513 203,81 zł. W związku 
z powyższym opłata za korzystanie ze środowiska została po-
mniejszona o opłatę za emisję CO2.

Spadek wielkości opłat za pobór wód i odprowadzanie ście-
ków zanotowany w 2008 roku wynikał z mniejszej o 2,9% 
ilości odprowadzonych ścieków, wprowadzenia nowej re-
ferencyjnej metodyki oznaczania ChZT w ściekach oraz 
mniejszego o 3,1% poboru wody powierzchniowej z Wisły 
w stosunku do roku 2007.

Obszary chronione

Działalność Zakładu Produkcyjnego w Płocku nie wywiera 
wpływu na obszary chronione, ponieważ nie jest on zlokalizo-
wany na obszarach chronionych czy obszarach Natura 2000. 
Mimo charakteru produkcji PKN ORLEN może pochwalić 
się niezwykłymi „lokatorami”. Na terenie Zakładu w Płocku 
osiedliła się najbardziej trwała i produktywna para sokołów 
wędrownych w Polsce, która w latach 2002–2008 wydała na 
świat 21 piskląt. Sokół wędrowny jest gatunkiem wpisanym 
do Polskiej Czerwonej Księgi jako CR – skrajnie zagrożony. 
Nasz nowy przychówek z 2009 roku otrzymał imiona wyło-
nione w konkursie, w którym uczestniczyli pracownicy PKN 
ORLEN. I tak na kominie instalacji Clausa Zakładu Produk-
cyjnego wykluły się Oleńka i Petronela oraz Rafek i Naftek.

Opłaty za korzystanie ze środowiska przez Zakład Produkcyjny w Płocku w latach 
2007–2008 (w mln zł)
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Sokół wędrowny

Bytowanie samca sokoła wędrownego w pobliżu kom-
pleksu produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku i okolicy 
stwierdzono po raz pierwszy w 1996 roku. Ponieważ obec-
ność ptaka obserwowano w kolejnych latach, Spółka już 
w 1999 roku przyłączyła się do programu odbudowy kra-
jowej populacji tego gatunku na drodze osiedlania pta-
ków w środowisku stwarzającym dogodne warunki ich eg-
zystencji. Podjęto wówczas współpracę z Radą Programu 
Restytucji Sokoła Wędrownego w Polsce (od 2002 roku 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ). Jest to 
jeden z niewielu tego typu programów w Polsce.

Na świecie stosowane są trzy podstawowe metody reintro-
dukcji sokołów wędrownych: 
• tzw. adopcja własna, polegająca na dokładaniu do za-

siedlonego przez dzikie sokoły gniazda wyhodowanych 
ptaków znajdujących się w podobnym wieku, co sokoły 
z lęgu;

• tzw. adopcja obca, polegająca na wprowadzaniu so-
kołów do przyrody poprzez wykorzystanie istniejących 
gniazd innych ptaków drapieżnych w przypadku braku 
naturalnych gniazd dzikich sokołów;

• tzw. oblot – sztuczne gniazdo, najczęściej stosowana 
w Polsce i polegająca na umieszczeniu ptaków w odpo-
wiednio zadaszonej klatce o konstrukcji odpowiadają-
cej miejscu wypuszczenia wyhodowanych ptaków. 

Reintrodukowane ptaki poddaje się obrączkowaniu. Ko-
lor zakładanej obrączki uzależniony jest od miejsca wy-
puszczenia ptaka: na skałach – czerwony, na terenach 
miejskich – żółty, na terenach leśnych – zielony.

W 1999 roku na wysokich kominach Zakładowej Elektro-
ciepłowni i instalacji Clausa na terenie Zakładu Produk-
cyjnego w Płocku umieszczono dwie budki lęgowe. Od 
tego czasu bardzo często obserwowano obecność ptaków 
w ich pobliżu, a w lutym 2001 roku stwierdzono, że para 
sokołów wędrownych ostatecznie zamieszkała w budce 
zainstalowanej na kominie Elektrociepłowni PKN ORLEN 
w Płocku. Pierwszy lęg odnotowano w maju 2002 roku. 
W latach 2002–2008 na świat przyszło 21 piskląt. Moż-
na więc stwierdzić, że na terenie Zakładu Produkcyjnego 
w Płocku osiedliła się najbardziej trwała i produktywna 
para w Polsce.

Bytowanie sokołów w obrębie naszej Firmy podlega ca-
łorocznej obserwacji, polegającej na przeglądzie budek 
lęgowych, sporządzeniu dokumentacji fi lmowej i fotogra-
fi cznej gniazdującego sokoła wędrownego oraz obrącz-
kowaniu piskląt. Wszystkie te działania wykonujemy we 
współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt 
SOKÓŁ.

Więcej informacji na stronie www.peregrinus.pl.
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3.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Branża chemiczna postrzegana jest jako dziedzina gospo-
darki wywołująca szczególnie negatywne skutki w przypadku 
awarii lub zakłócenia prawidłowości przebiegu procesów. 
Z drugiej jednak strony produkty przemysłu naftowego od-
grywają istotną rolę w bieżącym życiu, dlatego zapewnienie 
bezpieczeństwa w tym obszarze jest niezwykle ważne. Kwestie 
bezpieczeństwa i higieny pracy mają w PKN ORLEN szcze-
gólne znaczenie, stanowiąc element szerokiego programu 
troski o bezpieczeństwo naszych interesariuszy. 

W 2008 roku w PKN ORLEN zarejestrowano ogółem 26 
wypadków przy pracy. Nie odnotowano wypadków ciężkich, 
zbiorowych ani śmiertelnych. Absencja chorobowa z tytułu 
wypadków przy pracy wyniosła 952 dni, co dało w konse-
kwencji współczynnik ciężkości równy 36,6 (ilość dni niezdol-
ności do pracy przypadająca na 1 wypadek). Współczynnik 
częstotliwości wyniósł 5,5 (ilość wypadków na 1000 zatrud-
nionych), a współczynnik TRR (ilość wypadków przypadająca 
na milion roboczogodzin) – 3,19. W 2007 roku zarejestro-
wano 26 wypadków przy pracy, w tym jeden wypadek cięż-
ki. Współczynniki wynosiły odpowiednio: ciężkości – 51,5; 
częstotliwości – 5,4; TRR – 3,17.

Wskaźnik TRR, obliczony według wzoru:

TRR = 
Ilość wypadków x 1 000 000

Ilość roboczogodzin

będący wynikiem iloczynu ilości wypadków i stałej liczby 
milion, podzielonego przez ilość godzin przepracowanych 
przez pracowników Koncernu w 2008 roku, wyniósł 3,19.

W 2008 roku do większości wypadków, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, dochodziło najczęściej podczas przemiesz-
czania się pracowników, a przyczyną były potknięcia oraz 
poślizgnięcia spowodowane niedostateczną ostrożnością, 
nieuwagą i brakiem koncentracji. Kilka wypadków stanowią 
również zdarzenia o charakterze kolizji drogowych, do któ-
rych najczęściej dochodziło z udziałem pracowników komó-
rek organizacyjnych zlokalizowanych poza Płockiem.

Wśród zarejestrowanych urazów przeważającą większość sta-
nowią zwichnięcia – 27% i zranienia – 23%. Na pozostałe 
urazy składają się złamania, stłuczenia itd. Czynnościami, 
podczas których najczęściej dochodziło do wypadków, było 
przechodzenie, wchodzenie, schodzenie (58% wszystkich za-
istniałych wypadków przy pracy). Łącznie zarejestrowano 15 
tego rodzaju wypadków, wśród których w większości bezpo-
średnią przyczyną było poślizgnięcie się, potknięcie oraz upa-
dek osoby poszkodowanej. Najczęściej ulegali wypadkom 
pracownicy o stażu od 21 do 25 lat (odnotowano 6 wypad-
ków w tej grupie stażowej, co stanowi 23% całkowitej liczby 
wypadków przy pracy). Na podobnym poziomie kształtują się 
przedziały wiekowe: 26–30 oraz powyżej 30 lat (5 + 5). Po-
dobnie jak w latach poprzednich, pokaźną grupę stanowiły 
przyczyny związane z niewłaściwym zachowaniem człowieka 
(58% wszystkich zarejestrowanych przyczyn wypadków przy 
pracy). Struktura przyczyn pośrednich wypadków jest zbieżna 
ze strukturą przyczyn takich wypadków w kraju.

Nie zarejestrowano zdarzeń powtarzalnych, charakterystycz-
nych dla branży chemicznej. Zaobserwowano spadek wskaź-
nika ciężkości, pomimo takiej samej liczby wypadków, jak 
w roku 2007. Na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku 

Cele strategiczne zostały określone w Polityce Bezpieczeń-
stwa i Higieny Pracy. Należą do nich:
• dążenie do ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia w Koncernie, zgodne z obowiązują-
cym i w tym zakresie prawem i normami;

• stałe doskonalenie metod rozpoznawania zagrożeń 
i zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawo-
dowym oraz zdarzeniom wypadkowym bezurazowym;

• wdrażanie ergonomicznych rozwiązań zmniejszających 
uciążliwość na stanowiskach pracy;

• podnoszenie kwalifi kacji pracowników oraz promowa-
nie postaw zwiększających ich zaangażowanie w dzia-
łania na rzecz poprawy warunków pracy;

• informowanie załogi i opinii publicznej o polityce Spółki 
w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz 
jej efektach;

• ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem i Higieną Pracy oraz jego zintegrowanie z Syste-
mem Zarządzania Jakością i Środowiskiem w celu stwo-
rzenia jednego efektywnego Systemu Zarządzania.

Wypadkowość w PKN ORLEN w latach 2007–2008
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zgłoszono 16 zdarzeń wypadkowych bezurazowych. Przepro-
wadzone analizy pozwoliły uzyskać informacje, dzięki którym 
możliwe będzie unikanie tego typu zdarzeń w przyszłości.

PKN ORLEN ogromną uwagę przywiązuje do zapewnie-
nia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zarówno 
własnym pracownikom, jak i wykonawcom fi rm obcych. Na 
terenie Firmy działa służba BHP, której zadaniem jest nad-
zorowanie i przestrzeganie stosowania się pracowników 
do obowiązujących przepisów oraz pomoc w tym zakresie. 
W branży, którą reprezentujemy, utrata kontroli nad prowa-
dzonymi procesami może spowodować ogromne straty dla 
pracowników, środowiska oraz majątku. Celem PKN ORLEN 
jest osiągnięcie pozycji lidera w sektorze naftowym w zakre-
sie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

W trosce o bezpieczeństwo szczególną uwagę zwracamy na 
identyfi kację i minimalizację zagrożeń u ich źródła, a także 
ocenę ryzyka zawodowego. Rejestrujemy potencjalne za-
grożenia i wydarzenia wypadkowe bezurazowe, dla których 
przeprowadzamy analizy, będące cennym źródłem informa-
cji przy rozszerzaniu działań prewencyjnych. Każdy pracow-
nik zgłaszający zdarzenie może zaproponować rozwiązania 
likwidujące lub ograniczające zagrożenie.

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione są 
w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami za-
wodowymi. W celu zapewnienia społecznej kontroli nad 
tworzeniem oraz przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia w PKN ORLEN działa Komisja Bezpieczeń-
stwa i Higieny Pracy. Została powołana po konsultacjach 
z działającymi w Spółce związkami zawodowymi. Przedstawi-
ciele pracowników stanową 50% składu Komisji. W Spółce 
działa społeczna inspekcja pracy, której działalnością kierują 
związki zawodowe.

Priorytetowo traktowane jest stałe podnoszenie świadomo-
ści oraz edukowanie naszych pracowników, jak również fi rm 
obcych działających na terenie Zakładu. Służą temu m.in. 
specjalnie przygotowywane materiały multimedialne i fi lmy 
szkoleniowe. Wszystkie podejmowane inicjatywy mają na 
celu dalszą poprawę bezpieczeństwa pracy, ochronę zdro-
wia i życia człowieka.

Wiarygodnym dowodem skuteczności wymienionych wyżej 
działań jest fakt, iż w 2008 roku żaden z pracowników PKN 
ORLEN nie uległ wypadkowi ciężkiemu, zbiorowemu ani 
śmiertelnemu.

Troska o zapewnienie naszym pracownikom bezpiecznych 
warunków pracy oraz nieustające dążenie do ulepszenia sys-
temu prewencji jest dla PKN ORLEN jednym z priorytetów na 
najbliższe lata.

Procedury i dobre praktyki, aktywny udział załogi w pracach 
nad nowymi rozwiązaniami, a także edukacja oraz stałe 
podnoszenie świadomości pracowników w zakresie BHP 
pozwoliło na wyeliminowanie wypadków śmiertelnych wśród 
pracowników PKN ORLEN. Niestety w 2008 roku doszło do 
2 wypadków śmiertelnych wśród pracowników fi rm prowa-
dzących prace remontowe na jednej z instalacji Koncernu. 
W celu zapobiegnięciu tego typu zdarzeniom w przyszło-
ści – w 2009 roku w umowach na prace remontowe i in-
westycyjne wprowadzona została klauzula, dotycząca bez-
pieczeństwa pracy, wdrażająca kompleksowe i nowatorskie 
rozwiązania oraz wspierająca monitoring wypadków fi rm 
obcych na terenie PKN ORLEN.

Dane dotyczące wypadków i chorób zawodowych w PKN ORLEN w 2008 roku

Kategoria

PKN ORLEN

Ogółem
Zakład 

Produkcyjny 
w Płocku

Terminale 
Paliw i komórki 
zlokalizowane 
poza Płockiem

Wypadki przy pracy 26 16 10

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

952 611 341

Wskaźnik częstotliwości (liczba wypadków 
na 1 000 zatrudnionych)

5,5 4,4 9,2

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

36,6 38,2 34,1

Choroby zawodowe 0

Wskaźnik TRR 3,19

Współczynnik TRR wykazuje korelację ze współczynnikiem częstotliwości. Z uwagi 
na bardziej precyzyjne dane, współczynnik ten pełniej oddaje stan wypadkowości 
w Firmie. W porównaniu z innymi światowej skali koncernami branży rafi neryjnej 
i petrochemicznej – plasuje się na porównywalnym poziomie.

Naszym celem 
jest całkowite wyeliminowanie 
wypadków przy pracy.
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3.3. Odpowiedzialne biuro
Pracując nad nowymi projektami dążymy do tego, aby kre-
ować rozwiązania, które nie tylko przyczynią się do sukcesu 
ekonomicznego przedsiębiorstwa, ale także przyniosą wy-
mierne efekty środowisku. Nie ograniczamy się jedynie do 
działań związanych z produkcją i użytkowaniem naszych 
wyrobów. Doceniamy i wykorzystujemy możliwości ograni-
czania wpływu na środowisko przy jednoczesnym obniżaniu 
kosztów w procesach administracyjnych. Dominują tu przed-
sięwzięcia zmniejszające zużycie papieru oraz dające możli-
wość ograniczenia zużycia energii i innych mediów.

W 2008 roku zakończony został projekt SOWA, który 
usprawnił obsługę procesów fi nansowo-księgowych poprzez 
wprowadzenie elektronicznego obiegu faktur i innych doku-
mentów księgowych. Jego wartością dodaną jest wyelimino-
wanie wielokrotnego drukowania bądź kserowania kilkuset 
tysięcy dokumentów rocznie, gdyż wszelkie akceptacje oraz 
podgląd dokumentów wykonywane są przy pomocy specjal-
nie przygotowanej do tego celu aplikacji.

Inną inicjatywą realizującą podobne cele jest wdrożenie tzw. 
druku rozproszonego. W jego efekcie uzyskano znacznie 
mniejsze zużycie papieru poprzez wprowadzenie powszechnej 
możliwości skanowania dokumentów i ich dalszej dystrybu-
cji w postaci cyfrowej, np. za pomocą poczty elektronicznej. 
Do oszczędności przyczynił się również billing wykonywanych 
przez poszczególnych pracowników wydruków.

Kolejnym, ukierunkowanym na oszczędność zużycia papieru, 
był projekt SelfService – Samoobsługa Menedżerska i Pra-
cownicza, przenoszący proces obsługi pracowniczej z pa-
pierowych formularzy do obiegu elektronicznego. Obecnie 
sprawy takie jak np. proces obsługi wniosku urlopowego, 
delegacji lub też wniosku o premię jest w całości wykonywa-
ny przy pomocy dedykowanej aplikacji.

Najnowsze rozwiązania technologiczne wspierają również 
optymalizację wykorzystania energii elektrycznej. Inicjaty-
wa, której celem było wprowadzenie wirtualizacji środowisk 
sprzętowych zapewnia efektywne wykorzystanie istniejących 
zasobów środowiska informatycznego (mocy obliczeniowych 
oraz przestrzeni dyskowych), zmniejszając przy tym zapotrze-
bowanie na energię oraz ilość wydzielanego przez serwery 
ciepła. Stało się to możliwe dzięki wycofaniu z eksploatacji 
ponad setki fi zycznych serwerów i zastąpieniu ich jednym 
bardzo efektywnym i elastycznym środowiskiem wirtualnym. 

Firma, dążąc do stwarzania pracownikom optymalnych wa-
runków pracy, dzięki udostępnieniu bezpiecznego, zdalne-
go dostępu do zasobów sieciowych fi rmy (zarówno poczty 
elektronicznej, serwerów plików, jak i intranetu) umożliwia 
pracę osobom, które z różnych względów muszą pozostać 
w domu, o ile zakres ich obowiązków pozwala na taki spo-
sób świadczenia pracy. Technologia umożliwia dostęp z każ-
dego miejsca, gdzie zapewnione jest połączenie z Interne-
tem. Forma telepracy przynosi korzyści zarówno fi nansowe, 
jak i środowiskowe, zmniejszając konieczność wykorzystywa-
nia środków transportu w celu fi zycznego przemieszczenia 
się do miejsca pracy.
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4.1. Pracownicy – obecni, dawni i przyszli
Pracownicy to najważniejsza grupa interesariuszy. Praco-
dawca ze szczególną troską zajmuje się tymi, którzy budują 
wartość Firmy, wiążąc się z nią często na długie lata. Proces 
ten obejmuje całe spektrum kwestii związanych z funkcjono-
waniem pracownika w Firmie. Najważniejsze z nich, w tym 
m.in.: proces rekrutacyjny, możliwości rozwoju, kontakt z Fir-
mą po zakończeniu aktywności zawodowej – prezentujemy 
bardziej szczegółowo. Niezbędne jest podkreślenie, że cała 
polityka i procedury obowiązujące w PKN ORLEN są zgod-
ne z Kodeksem Etycznym, a tym samym z różnymi aspektami 
praw człowieka. Odpowiedzialność za zaznajomienie z nimi 
pracowników ponosi przełożony. W Spółce nie zidentyfi ko-
wano działań niosących za sobą istotne ryzyko wystąpienia 
pracy przymusowej lub obowiązkowej. Nie były także zatrud-
niane osoby młodociane.

W 2008 roku PKN ORLEN został wyróżniony tytułem Najlep-
szego Pracodawcy 2007/2008 w Ogólnopolskim Rankingu 
„Kariera z Pracodawcą”. Ponadto PKN ORLEN uzyskał ko-
lejne dwa wyróżnienia jako pracodawca, zdobywając tytuł 
Atrakcyjnego Pracodawcy w Ogólnopolskim Rankingu Pra-
codawców KOMPAS oraz wyróżnienie w badaniu Universum 
Graduate Survey 2007, które upoważnia nas do używania 
logo Idealny Pracodawca.

Polityka rekrutacyjna

Nasze potrzeby rekrutacyjne, w tym pożądane modele 
kompetencyjne kandydatów, są dostosowywane do dyna-
micznie zmieniających się potrzeb otoczenia rynkowego. 
Z uwagi na dużą różnorodność oraz specyfi kę segmentów 
biznesowych – nie istnieje jeden profi l idealnego kandydata. 
Oprócz kompetencji profesjonalnych kładziemy duży nacisk 
na te, które budują kulturę korporacyjną w oparciu o kluczo-
we dla PKN ORLEN wartości. Pozyskujemy osoby nastawione 
na współpracę, konsekwentne w działaniu, zorientowane na 
rozwój, innowacyjne i dążące do osiągania wysokiej jakości 
realizowanych zadań. Polityka rekrutacyjna w PKN ORLEN 
prowadzona jest w oparciu o procedury regulujące zasady 
doboru pracowników, oparte na jasnych i czytelnych kryte-
riach, nie noszących znamion dyskryminacji. Swoją ofertę 
rekrutacyjną kierujemy m.in. do społeczności lokalnej, do-
cierając do zainteresowanych poprzez publikowanie ogło-
szeń np. w mediach lokalnych oraz intensyfi kując działania 
w zakresie organizacji staży absolwenckich we współpracy 
z Miejskim i Powiatowym Urzędem Pracy. Współdziałamy 
także ze szkołami średnimi oraz uczelniami z lokalnego ryn-
ku w zakresie organizacji praktyk studenckich. Narzędziem 
skutecznie wspierającym proces rekrutacji była aplikacja 
Talent Link, która umożliwiała zgłaszanie zapotrzebowania 
na rekrutację obszarom biznesowym, a także wspierała pra-
cowników Działu Rekrutacji i Rozwoju na wszystkich etapach 
działania. Dzięki Talent Link pracownicy i kandydaci mogli 
przeglądać oferty pracy, zamieszczać aplikacje (on-line) oraz 
dokonywać zmian i uzupełnień w swoim profi lu. Warto do-
dać, że 74% członków wyższej kadry kierowniczej zostało 
pozyskanych z rynku lokalnego w głównych lokalizacjach 
Spółki.

Koncern współpracuje z uczelniami z całego kraju, przyj-
mując studentów różnych kierunków studiów na praktyki 
studenckie, dyplomowe i grupowe. W roku 2008 praktykę 
w Spółce odbyło 315 studentów, zdobywając wiedzę i do-

Już po raz trzeci uczestniczyła Pani w przygotowywaniu ra-
portu odpowiedzialnego biznesu PKN ORLEN. Czy dostrze-
ga Pani zmiany dotyczące zakresu tematów z obszaru human 
resources, które prezentujemy naszym interesariuszom?

Ilona Morgulska
Specjalista w Biurze Dyrektora Wykonawczego ds. Kadr

Zdecydowanie tak, jesteśmy coraz bardziej otwarci, coraz 
więcej mamy do przekazania naszym interesariuszom. Prze-
de wszystkim jednak zmienił się PKN ORLEN, który jest teraz 
międzynarodową korporacją, a to oznacza nowe wyzwania 
dla wszystkich. Działania prowadzone w obszarze human 
resources pozwalają pracownikom na systematyczne rozwi-
janie swoich umiejętności i spełnianie ambicji zawodowych. 

W tym roku obchodzimy 10. rocznicę powstania PKN OR-
LEN. Sądzę, że jest to doskonały czas na podsumowania. 
Możemy być dumni z tego, co osiągnęliśmy my – pracow-
nicy międzynarodowego Koncernu. A źródłem tego sukcesu 
są wysokie kwalifi kacje i niezawodność pracowników naszej 
Firmy. 
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świadczenie pod okiem wykwalifi kowanej kadry specjalistów. 
Pracownik Koncernu wyznaczony jako opiekun praktykanta 
deleguje mu zadania, ocenia ich wykonanie, a także dora-
dza i służy pomocą. Jednym ze sposobów dokonania trafnej 
oceny kompetencji i potencjału zawodowego jest umożliwia-
nie odbycia stażu młodym, zdolnym osobom o odpowied-
nich kwalifi kacjach. W 2008 roku na staż do PKN ORLEN 
przyjęto 36 osób, z czego propozycję zatrudnienia otrzyma-
ły 4 osoby w ramach umowy zlecenia i 2 osoby w ramach 
umowy o pracę. Pozostałe osoby kontynuują staż. Program 
stażowy organizowany jest we współpracy z urzędami pracy 
na terenie całego kraju i dedykowany absolwentom szkół 
średnich i wyższych.

Programem, do którego przywiązujemy w PKN ORLEN dużą 
wagę i na bieżąco dostosowujemy go do potrzeb uczest-
ników i zadań biznesowych, jest Program Adaptacji. Jego 
głównym celem jest zapewnienie wsparcia osobom nowoza-
trudnionym, zmieniającym obszar funkcjonowania, tak aby 
wdrożenie w nowe obowiązki było sprawne i bezstresowe. 
Program pozwala pracownikom na dogłębne poznanie or-
ganizacji, jej struktury, celów, kultury korporacyjnej, zasad 
działania, zasad funkcjonowania systemów kadrowych i in-
nych. Pracownik ma również szansę poznania sposobów 
i metod pracy oraz oczekiwań wobec niego. Dzięki realizacji 
Programu mamy możliwość stworzenia nowozatrudnionym 
przyjaznego środowiska pracy, w którym poczują się kom-
fortowo i bezpiecznie.

Łączna liczba osób zatrudnionych w PKN ORLEN w 2008 
roku na podstawie umowy o pracę wyniosła 5 045 osób. 
Łączna liczba odejść w 2008 roku to 391. Aspekty dotyczące 
fl uktuacji i innych trendów przedstawiają tabele obok.

Łączna liczba osób zatrudnionych w PKN ORLEN na podstawie umowy o pracę 
w 2008 roku

Lokalizacja Liczba osób

Płock 3922

Warszawa 281

Pozostałe 842

Razem 5045

Fluktuacja (liczona jako stosunek liczby odejść w danej grupie do ogółu zatrudnionych)

Zatrudnieni

<31 31–40 41–50 51–60 >60 Suma

729 1500 1281 1432 103 5045

Odejścia

<31 31–40 41–50 51–60 >60 Suma

56 96 104 116 19 391

Wskaźnik fl uktuacji wg grup wiekowych

<31 31–40 41–50 51–60 >60 Suma

0,011 0,019 0,021 0,023 0,004 0,078

Zatrudnieni

Kobiety Mężczyźni

1160 3885

Odejścia

Kobiety Mężczyźni

173 218

Wskaźnik fl uktuacji wg płci

Kobiety Mężczyźni

0,034 0,043

Zatrudnieni

Płock Warszawa Regiony

3922 281 842

Odejścia

Płock Warszawa Regiony

188 53 150

Wskaźnik fl uktuacji wg regionów

Płock Warszawa Regiony

0,037 0,011 0,030

Skład kadry pracowniczej w podziale na kategorie

Płeć

Kobiety Mężczyźni

1160 3885

Wiek

<31 31–40 41–50 51–60 >60 Suma

729 1500 1281 1432 103 5045
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System szkoleń

Pracownicy PKN ORLEN uczestniczą w szeregu szkoleń służą-
cych pogłębianiu umiejętności oraz wspierających ciągłość 
zatrudnienia. Celem polityki szkoleniowej Spółki w ubiegłym 
roku była pomoc skierowana do obszarów biznesowych, 
dotycząca realizacji zadań i celów strategicznych poprzez 
dostarczanie koniecznej wiedzy i umiejętności praktycznych. 
Oferta obejmuje szkolenia zarówno z zakresu umiejętności 
osobistych, menedżerskich, jak i tych pogłębiających wiedzę 
specjalistyczną. Istnieje możliwość uzyskania dofi nansowa-
nia na studia podyplomowe, doktoranckie lub naukę języ-
ków obcych. Pracownicy produkcyjni korzystają ze wszystkich 
obligatoryjnych kursów i szkoleń certyfi kowanych, których 
ukończenie jest wymagane na stanowisku pracy. 

Szkolenia otwarte, zamknięte, udział w ogólnopolskich i za-
granicznych konferencjach stwarza możliwość poszerzania 
wiedzy, zdobywania nowych umiejętności. Jest także okazją 
do poznania dobrych praktyk innych przedsiębiorstw i naj-
nowszych światowych trendów w różnych dziedzinach. Dodat-
kowo pracownicy mają możliwość udziału w projektach szko-
leniowo-rozwojowych obejmujących całą Spółkę. W 2008 
roku odbywały się szkolenia w ramach Programu Rozwoju 
Kompetencji, którego głównym celem było zdiagnozowanie 
potencjału zawodowego i rozwój umiejętności. W sumie zo-
stały przeszkolone 123 osoby. Zainaugurowano także II edy-
cję Akademii Zarządzania Projektami metodą PMI (Project 
Management Institute), w której bierze udział 26 osób.

W PKN ORLEN staramy się także zapewnić bezpieczną przy-
szłość tym, którzy kończą pracę w Spółce, umożliwiając im 
udział w programach osłonowych w ramach 3 bloków:
• Spadochron – aktywne techniki poszukiwania pracy;
• Przedsiębiorczość – uruchamianie własnej działalności 

gospodarczej;
• Szkolenia fakultatywne – wskazane przez pracownika.

Od 2005 roku do chwili obecnej, w ramach Pakietu Szko-
leniowego dedykowanego osobom, które skorzystały z Pro-
gramu Dobrowolnych Odejść, zostało przeszkolonych 1 221 
osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia 
fakultatywne, wskazane przez pracownika. W 2008 roku 
z tej formy kształcenia skorzystało 349 osób.

Wszyscy pracownicy PKN ORLEN objęci są systemem ob-
ligatoryjnych szkoleń wewnętrznych, co oznacza obowiązek 
uczestniczenia w szkoleniach z zakresu np. bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ochrony informacji niejawnych czy bezpie-
czeństwa teleinformatycznego. Przykładowo w roku 2008 
przeszkolono łącznie 1 187 osób w zakresie BHP, co daje 
około 14 448 godzin szkoleniowych. Ze względu na isto-
tę tematów szkolenia te są regularnie powtarzane. Podczas 
nich poruszane są także kwestie dotyczące praw człowieka, 
np. odnośnie bezpieczeństwa osobistego czy też w zakresie 
zapewnienia właściwych warunków pracy.

W roku 2008 w szkoleniach zamkniętych i otwartych udział 
wzięło 6 760 pracowników.

PKN ORLEN nie gromadzi danych szkoleniowych w podziale 
na liczbę godzin szkoleniowych przypadających na pracow-
nika według struktury zatrudnienia.
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Troska o pracownika

PKN ORLEN oferuje swoim pracownikom liczne świadcze-
nia socjalne, m.in.: dofi nansowanie do wypoczynku oraz 
do imprez zbiorowych (zajęcia sportowo-rekreacyjne, za-
biegi profi laktyczno-rehabilitacyjne, imprezy integracyjne, 
wycieczki turystyczno-krajoznawcze, sport masowy, imprezy 
okolicznościowe), bezzwrotne zapomogi losowe i rzeczowe, 
zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe oraz paczki świątecz-
ne dla dzieci. W ubiegłym roku Spółka udzieliła ok. 38 tys. 
różnorodnych świadczeń socjalnych.

W grupie tych działań niezwykle istotna jest troska o zdrowie 
pracowników. Spółka zapewnia im wszechstronną opiekę 
medyczną, w tym możliwość korzystania ze specjalistycznych 
programów bądź uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach 
losowych.

Wynagrodzenia

Wskaźnik wysokości wynagrodzenia pracowników najniż-
szego szczebla (liczony tak jak do wskaźnika przeciętnego 
przyrostu wynagrodzenia) w stosunku do ustawowej płacy 
minimalnej w roku 2008 wynosi 345%.

Po zakończeniu pracy w PKN ORLEN…

Zakończenie aktywności zawodowej to nie koniec kontaktów 
z Firmą. Spółka organizuje uroczyste pożegnania pracowni-
ków kończących aktywność zawodową. Osoby mogące po-
szczycić się wyjątkowo długim stażem pracy są zapraszane 
na spotkania z udziałem najwyższych władz Koncernu. 

Równie uroczyście honorowani są jubilaci obchodzący 70, 
75, 80, 85… urodziny. Serdecznym słowom towarzyszą 
kwiaty, ekwiwalenty pieniężne oraz fi rmowe upominki re-
klamowe. Inne formy integrowania środowiska emerytów 
i rencistów to okolicznościowe spotkania, wycieczki, a także 
wieczorki taneczne. Koncern wspiera Rady Klubów Seniora 
działające w Płocku, Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, 
Słupsku, Szczecinie, Poznaniu, Rzeszowie, Krakowie, Kato-
wicach i Łodzi, a także organizacje społeczne skupiające 
emerytów i rencistów oraz byłych pracowników.

Byli pracownicy mają możliwość korzystania z profi laktycz-
nych programów zdrowotnych realizowanych przez Wojsko-
wy Instytut Medyczny w Warszawie.

Integracja pracowników

PKN ORLEN proponuje szereg przedsięwzięć integracyj-
nych, które wzmacniają poczucie więzi z Firmą poprzez an-
gażowanie pracowników we wspólne działania. Celem jest 
budowanie społeczności pozazawodowych oraz rozwijanie 
zainteresowań.

Od kilku lat Spółka oferuje pracownikom udział w atrak-
cyjnych wydarzeniach sportowych. W roku 2008 mieli oni 
możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w pięciu 
dyscyplinach: piłce nożnej, biegach, tenisie stołowym, kolar-
stwie i pływaniu. Zwycięzcy poszczególnych rozgrywek repre-
zentowali Koncern podczas Europejskich Igrzysk Firmowych 
w Atenach, zdobywając 8 medali, w tym 4 złote, 2 srebrne 
i 2 brązowe. Przeprowadzony został również IV amatorski 
rajd samochodowy „Jedź z Vervą”, promujący przede wszyst-

Wybrane świadczenia socjalne na rzecz pracowników w 2008 roku

Realizowane działania
Liczba osób 

biorących udział 
w programach

Profi laktyczne programy zdrowotne realizowane przez Wojskowy 
Instytut Medyczny w Warszawie 1918

Akcja szczepień ochronnych przeciwko grypie dla pracowników 710

Pomoc fi nansowa w formie zapomogi losowej ze środków 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 29

Pośredniczenie w umieszczeniu chorego/poszkodowanego 
w specjalistycznej placówce medycznej 189

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się konkurs foto-
grafi czny „Złap zająca”, przeznaczony dla pracowników 
fi rm – realizatorów programu Odpowiedzialność i Tro-
ska (ang. Responsible Care). Poniżej zdjęcia pracowników 
PKN ORLEN, które zwyciężyły w 2008 roku.
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kim zasady bezpieczeństwa drogowego, ale również zasa-
dy fair play. W zorganizowanych w 2008 roku rozgrywkach 
sportowych udział wzięło ponad 500 pracowników.

W roku 2008 kontynuowaliśmy projekt ORLEN PASJA, któ-
rego głównym celem jest wspieranie i rozwój zainteresowań 
oraz pasji pracowników, a także ich integracja. Program 
umożliwia ubieganie się o wsparcie zarówno fi nansowe, jak 
i rzeczowe, z przeznaczeniem m.in. na udział w prestiżowych 
zawodach sportowych, imprezach kulturalno-naukowych, 
np. konkursach wiedzy, festiwalach, wystawach fotografi cz-
nych. Szansę na dotację mają wspólne inicjatywy pracowni-
cze oraz atrakcyjne imprezy organizowane przez pracowni-
ków dla pracowników. O przyznaniu wsparcia decyduje spe-
cjalna komisja. W minionym roku PKN ORLEN wsparł 104 
osoby uczestniczące w 18 projektach o różnym charakterze. 
Były wśród nich zawody sportowe, wystawy fotografi czne, 
a także wyjazdy integracyjne.

Stałym punktem wydarzeń fi rmowych są Dni Chemika, świę-
to, które w szczególny sposób podkreśla przynależność Firmy 
do sektora naftowego. W pierwszych dniach czerwca odby-
wają się liczne imprezy kulturalne i sportowe. Wiele z nich 
adresowanych jest do dzieci. Z atrakcji mogą korzystać za-
równo pracownicy PKN ORLEN, jak i mieszkańcy Płocka. 
Piętnastu wybitnych pracowników otrzymało tytuł „Zasłużony 
Pracownik PKN ORLEN”. Uroczystość odbywała się pod ha-
słem „Najlepsi z najlepszych”, bo tacy właśnie pracownicy są 
wyróżniani tym bardzo cenionym w Koncernie tytułem.

Dni Chemika to także okazje do – wspólnych z Urzędem 
Miasta Płocka – działań na rzecz płocczan. Wraz z pracow-
nikami PKN ORLEN uczestniczyli oni w pikniku rodzinnym 
ORLENIA, który obfi tował w interaktywne tematyczne atrak-
cje. Jak przystało na naftowy Koncern była chemia, ale także 
inne dziedziny nauki. Nie zabrakło ekologii, sportu, wyda-
rzeń artystycznych, imprez dla dzieci. Stałym punktem obcho-
dów są pikniki integracyjne dla pracowników PKN ORLEN. 
W 2008 roku odbyło się w całej Polsce 12 spotkań. Ich 
harmonogram przygotowany został z uwzględnieniem pra-
cy w ruchu ciągłym, tak by każdy chętny mógł wziąć udział 
w spotkaniu. W programie znalazły się występy artystyczne, 
gry i zabawy, konkursy i wiele innych atrakcji.

W roku ubiegłym odbyło się 8 uroczystych spotkań w Za-
kładzie Produkcyjnym w Płocku – otwarcie nowej instalacji, 
ale i obchody jubileuszy. Uhonorowano pracowników wy-
konujących pracę na instalacji, którzy obchodzili jubileusz, 
a najbardziej zasłużonych nagrodzono.

W trosce o dobre relacje i w podziękowaniu za zaangażo-
wanie i pracę na koniec każdego roku w okresie świąt Boże-
go Narodzenia Zarząd PKN ORLEN spotyka się z pracowni-
kami podczas spotkań wigilijnych. Do pracowników Koncer-
nu, którzy nie mieli możliwości uczestnictwa w spotkaniach 
wraz z życzeniami od Zarządu wysyłane są słodkie upominki 
świąteczne. 

Informowanie o zmianach

Ważnym obowiązkiem pracodawcy jest informowanie pra-
cowników o planowanych i prowadzonych zmianach, w tym 
w szczególności dotyczących procesów restrukturyzacji i re-
organizacji. W PKN ORLEN przyjęto zasadę, że zamiar prze-
prowadzenia któregokolwiek z procesów jest komunikowany 
związkom zawodowym znacznie wcześniej niż wymaga tego 



prawo. W przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części 
na nowego pracodawcę w rozumieniu art. 231 Kodeksu pra-
cy jest to dodatkowe 15 dni. Podobnie w sytuacji zwolnień 
grupowych.

Jeśli jest to proces restrukturyzacji w mniejszym rozmiarze 
(zwolnienie pracowników z przyczyn wskazanych w ustawie 
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, 
obejmujące nie mniej niż 15 i nie więcej niż 29 pracowników 
w okresie 30 dni), jego zaprezentowanie związkom zawodo-
wym musi nastąpić na 12 dni przed podjęciem negocjacji ze 
związkami zawodowymi. Negocjacje trwają kolejne 7 dni.

Proces reorganizacji polega na zwolnieniu pracowników 
z przyczyn wskazanych w ustawie o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
nie dotyczących pracowników. Obejmuje nie więcej niż 14 
pracowników w okresie 30 dni. W tym przypadku związki za-
wodowe muszą zostać poinformowane na 7 dni przed wdro-
żeniem procesu.

Po zakończeniu negocjacji ze związkami zawodowymi infor-
macja jest przekazywana pracownikom. Zasady te określone 
są w porozumieniu pomiędzy PKN ORLEN a stroną związ-
kową. Zostały również zawarte w podpisanym 24 listopada 
2008 roku Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku). Negocjowany przez 
wiele lat, stanowi istotny element strategii zarządzania ka-
drami. Jego głównym celem jest wprowadzenie zgodnej 
z obowiązującym prawem koncepcji zarządzania relacjami, 
wynikającymi ze stosunku pracy. ZUZP reguluje szereg ob-
szarów niezwykle istotnych z punktu widzenia pracowników. 
Są nimi zasady zatrudniania i awansowania pracowników 
oraz rozwiązywania z nimi umów o pracę, wynagrodzenia 
i inne świadczenia związane z pracą i zatrudnieniem, oceną 
pracowników, rozwój zawodowy i szkolenia, obowiązki stron 
stosunku pracy, urlopy wypoczynkowe, czas pracy, kształto-
wanie warunków pracy, świadczenia socjalne. Uwzględnia 
również pozostałe narzędzia zarządzania zasobami ludzki-
mi, które wspierają strategię biznesową spółki, przewiduje 
sposoby uregulowania wzajemnych zobowiązań stron przy 
stosowaniu układu oraz kwestii dotyczących działalności 
związkowej i dialogu społecznego w PKN ORLEN. Przyjęcie 
ZUZP miało na celu wprowadzenie zgodnej z obowiązują-
cym prawem koncepcji zarządzania relacjami wynikającymi 
ze stosunku pracy. 

Niezwykle ważne jest to, że zarówno negocjacjom, jak i wdra-
żaniu ZUZP towarzyszy wszechstronny proces komunikacyjny, 
w który włączone są m.in. wszystkie media wewnętrzne.
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4.2. Kultura organizacyjna

Kodeks Etyczny

Od 2005 roku pracownicy posługują się Kodeksem Etycz-
nym, wypracowanym w toku dyskusji i konsultacji we wszyst-
kich obszarach Spółki. Kodeks oparty na wartościach określa 
zasady, którymi powinna kierować się Spółka i jej pracow-
nicy w relacjach z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. 
Jego zapisy są uwzględnione w zarządzeniach operacyjnych, 
stosowanych w procesie zarządzania Koncernem.

Procesem ciągłym, prowadzonym od chwili wdrożenia Ko-
deksu, są działania popularyzujące ten dokument wśród 
aktualnych i nowych pracowników. W 2008 roku odbyło się 
18 spotkań grupowych w formie szkoleń i warsztatów, pod-
czas których przeszkolonych zostało około 540 osób, w tym 
około 170 nowych pracowników. Wszystkim działaniom 
edukacyjnym towarzyszy informacja o silnym związku Kodek-
su z Kartą Praw Człowieka.

Zasady ogólne Kodeksu Etycznego oraz rozdział poświęcony 
relacjom wewnątrz Firmy akcentują: obowiązek przestrzega-
nia prawa i dobrych obyczajów oraz zasadę poszanowania 
godności każdego człowieka. Firma deklaruje w nim także 
szacunek dla: narodowości, rasy, religii i orientacji poli-
tycznej swoich pracowników, współpracowników, klientów 
i partnerów biznesowych, a także równe i sprawiedliwe trak-
towanie wszystkich bez względu na wymienione cechy oraz 
zajmowane stanowisko, staż pracy w organizacji, przynależ-
ność do związków zawodowych, wygląd zewnętrzny. W 2008 
roku w PKN ORLEN nie zanotowano ani jednego przypadku 
naruszenia tych zasad.

Rzecznik ds. Etyki

Wyjątkową rolę w PKN ORLEN pełni wybrany w demo-
kratycznych wyborach Rzecznik ds. Etyki, który gwarantuje 
wszystkim interesariuszom możliwość swobodnego zgłasza-
nia przypadków naruszania zasad Kodeksu Etycznego PKN 
ORLEN. Pracownikom daje sposobność sygnalizowania nie-
prawidłowości, a tym samym budowania poczucia osobiste-
go wpływu na przestrzeganie kluczowych wartości. Rzecznik 
ds. Etyki zobowiązany jest do zapewnienia poufności oso-
bom składającym skargi. Jego rolą jest wyjaśnienie ich za-
sadności i, w razie potrzeby, podjęcie lub inicjowanie dzia-
łań naprawczych. Dzięki jego aktywności Zarząd Spółki jest 
informowany o zgłaszanych przez pracowników problemach 
etycznych. Zawsze odbywa się to w sposób gwarantujący po-
ufność i uniemożliwiając identyfi kację osób, które skargi lub 
wnioski zgłaszały. W szczególnych przypadkach dotyczących 
dobra Spółki Rzecznik składa raporty na ręce właściwego 
dla sprawy Członka Zarządu. Ponadto przedstawia Zarządo-
wi coroczny raport z podjętych przez siebie działań na rzecz 
kultury korporacyjnej, opartej na etyce i poszanowaniu przy-
jętych wartości PKN ORLEN. Prowadzi także działalność edu-
kacyjną, popularyzując wartości etyczne podczas spotkań, 
szkoleń i na łamach zakładowego pisma „ORLEN ekspres”, 
w stałej rubryce.

Rzecznik ds. Etyki monitoruje funkcjonowanie Kodeksu Etycz-
nego w oparciu o zgłoszone do niego sprawy oraz przedkła-
da raport zbiorczy Zarządowi. Respondenci wskazują przede 
wszystkim na słabe ogniwa organizacji dotyczące sytuacji 
i zdarzeń z ich codziennej pracy. Efektem rosnącej świado-
mości pracowników w zakresie standardów wynikających 
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z Kodeksu Etycznego jest także to, iż odnoszą się do coraz 
szerszego spektrum problemów, w tym obyczajowych, podej-
mują dyskusję o sytuacjach wyzwalających dylematy moral-
ne. Prowadzony w latach 2006–2008 monitoring wskazuje, 
że w tym czasie znacząco spadła ilość skarg dotyczących pro-
fesjonalizmu. Respondenci koncentrują się głównie na prob-
lemach związanych z brakiem odpowiedzialności, rzutującej 
na wizerunek Firmy oraz relacjach wewnątrz Spółki. W każ-
dej zgłoszonej sprawie Rzecznik podjął działania wyjaśniają-
ce lub naprawcze. Zrealizował większość, bo aż 60% spraw, 
wymagających konkretnych działań i rozwiązań w sposób 
zadowalający osoby bezpośrednio zainteresowane. Mając 
świadomość długoterminowego charakteru zmiany postaw 
w zgłoszonych sprawach obyczajowych (23%), podjęte zo-
stały działania edukacyjno-komunikacyjne, które z jednej 
strony piętnowały zjawiska niezgodne z Kodeksem Etycznym, 
z drugiej natomiast promowały właściwe zachowania w me-
diach wewnętrznych (47 artykułów i audycji w „ORLEN eks-
pres” oraz ORLEN Studio). W przypadku pozostałych 17% 
spraw prowadzone są działania naprawcze, których efektem 
długoterminowym ma być wypracowanie rozwiązań systemo-
wych na poziomie całej organizacji (na przykład operacyjne 
rozwiązania HR zgodnie z wprowadzonym w 2009 roku Za-
kładowym Układem Zbiorowym Pracy).

Popularyzowanie zagadnień etycznych

Rokrocznie prowadzone są w PKN ORLEN projekty służą-
ce popularyzacji zapisów zarówno Kodeksu Etycznego, jak 
i kluczowych wartości. Cyklicznie, co 2–3 lata, odbywają się 
badania weryfi kujące skuteczność tych działań i monitorują-
ce poziom poinformowania pracowników o sprawach waż-
nych zarówno dla Spółki, jak i pracowników. 

Przeprowadzany tradycyjnie audyt komunikacyjny w 2008 
roku, obok samego PKN ORLEN, objął ponad 2 500 pra-
cowników 20 Spółek Grupy Kapitałowej. W anonimowej an-
kiecie znalazły się pytania na temat komunikacji wewnętrznej 
w spółkach, integracji i komunikacji w Grupie ORLEN oraz 
relacji międzyludzkich. Badanie pozwoliło lepiej poznać po-
trzeby informacyjne pracowników spółek, najwyżej cenione 
przez nich kanały komunikacyjne oraz poziom poinformo-
wania o sprawach ważnych dla ich Firmy. Pomogło również 
ustalić, jakich informacji na temat PKN ORLEN oraz Grupy 
ORLEN oczekują pracownicy spółek, w jaki sposób chcieliby 
je otrzymywać oraz jakiego rodzaju działań integracyjnych 
oczekują. Część pytań dotyczyła również aspektów kultury 
korporacyjnej, w tym w szczególności etyki. 

Najważniejsze efekty tych badań to systematyczne podwyż-
szanie poziomu komunikowania, stosowanie najskuteczniej-
szych metod w tym zakresie, odpowiadających na potrzeby 
i oczekiwania pracowników.

Cyklicznie przeprowadzane są ankiety ewaluacyjne po spot-
kaniach integracyjnych, imprezach sportowych i piknikach. Na 
ich podstawie poznajemy opinie i preferencje pracowników, 
które są uwzględniane przy organizacji w latach kolejnych. 

Popularyzacji i utrwalaniu zasad oraz wartości korporacyj-
nych służyła kontynuowana w roku 2008 kampania radiowa 
oraz seria fi lmów emitowanych w intranecie. W dwutygod-
niku korporacyjnym „ORLEN ekspres” znalazł się cykl sa-
tyrycznych komiksów, opowiadających o przygodach grupy 
pracowników podczas wykonywania przez nich codziennych 
obowiązków służbowych, a także podczas wspólnego spę-

Kluczowe Wartości PKN ORLEN

Konsekwencja w dążeniu do celu
• Sumiennie realizuję swoje zadania. 
• Z determinacją dążę do osiągnięcia celu.
• Angażuję się w swoją pracę.
• Pytam, jeśli mam wątpliwości.

Współpraca 
• Współdziałam z innymi.
• W sposób jasny komunikuję się z innymi.
• Współpracując z innymi, buduję zaufanie.
• Sukces zespołu jest najważniejszy.

Uczciwość 
• Postępuję uczciwie wobec siebie i innych.
• Otwarcie wyrażam swoje zdanie. 
• Postępuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego. 
• Szanuję mienie fi rmy.

Profesjonalizm 
• Chcę być ekspertem w swojej dziedzinie. 
• Dążę do najwyższej jakości. 
• Odnoszę się z szacunkiem do klientów i pracowników 

niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska. 
• Rozwijam swoje kompetencje.

Odpowiedzialność 
• Dotrzymuję danego słowa. 
• Biorę odpowiedzialność za swoje działania oraz za ze-

spół, którym zarządzam. 
• Nie składam obietnic bez pokrycia. 
• Zawsze kończę rozpoczęte zadania. 

Przedsiębiorczość
• Identyfi kuję się ze swoją pracą i fi rmą. 
• Chętnie podejmuję się nowych zadań. 
• Świadomie podejmuję ryzyko. 
• Dbam o koszty.
• Do zmiany podchodzę elastycznie i kreatywnie.
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dzania czasu po pracy. Był to niebanalny i dowcipny sposób 
propagowania kluczowych wartości.

Komunikacja wewnętrzna

Rzetelna, wysokiej jakości komunikacja wewnętrzna w PKN 
ORLEN dostarcza pracownikom bieżących, najwyższej jako-
ści informacji, stanowi ważny czynnik budowania postawy 
zaangażowania. Wśród trzech głównych kanałów komunika-
cyjnych liczne grono wiernych słuchaczy ma wewnętrzna roz-
głośnia radiowa ORLEN Studio, której audycji słucha prawie 
5 tys. osób. Od lat bardzo popularny jest wewnętrzny ma-
gazyn, dwutygodnik „ORLEN ekspres”, po który sięga ponad 
90% pracowników. W 2008 roku pismo zostało uhonoro-
wane nagrodą Brązowe Szpalty w konkursie „Szpalty Roku”, 
organizowanym przez Stowarzyszenie Prasy Firmowej.

Pracownicy chętnie korzystają z intranetu, który jest efektyw-
nym środkiem skutecznej komunikacji. Pozwala on także na 
szybkie znalezienie informacji z różnych obszarów działania 
Spółki. Inne sposoby dotarcia z informacją do wszystkich 
grup pracowników to spotkania bezpośrednie lub tablice 
informacyjne.

PKN ORLEN wielką wagę przywiązuje do dialogu z przed-
stawicielami pracowników reprezentujących ich w związkach 
zawodowych. Okazją do tego są różne wydarzenia w Firmie. 
Przykładem jest obchodzone tradycyjnie w pierwszy weekend 
czerwca branżowe święto wszystkich pracowników, Dzień Che-
mika. Projekt programu obchodów jest każdorazowo prezento-
wany i konsultowany z partnerem społecznym. Zgłaszane przez 
związki zawodowe propozycje i sugestie są analizowane przez 
Zarząd Spółki. Decyzja Zarządu odnośnie zmian w programie, 
po konsultacjach ze związkami zawodowymi, prezentowana 
jest zwrotnie związkom zawodowym. Program corocznie przy-
gotowywany jest z myślą przede wszystkim o pracownikach i dla 
pracowników. Oprócz programu otwartego dla mieszkańców 
miasta Płocka, już czwarty rok Koncern przygotowuje pikniki 
integracyjne dla pracowników i ich rodzin.

Kultura korporacyjna i nieodłącznie z nią związany dialog 
z pracownikami, wykorzystujący wszystkie media wewnętrz-
ne, jest istotnym elementem strategii budowy wartości PKN 
ORLEN.

Ład korporacyjny

Zarząd PKN ORLEN dokłada wszelkich starań, aby wszystkie 
działania Spółki realizowane były zgodnie z zasadami ładu 
korporacyjnego. Jako spółka publiczna, której papiery war-
tościowe notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych, PKN ORLEN przestrzega wszystkich zasad 
zalecanych do stosowania przez kodeks „Dobrych praktyk 
spółek notowanych na GPW”. Podejmuje także szereg dzia-
łań usprawniających komunikację z jej otoczeniem, m.in. 
stosując nowoczesne technologie komunikacji z przedsta-
wicielami rynku kapitałowego. Organizujemy bezpośrednie 
transmisje internetowe z symultanicznym tłumaczeniem na 
język angielski z konferencji medialnych, organizowanych 
po każdym ważniejszym wydarzeniu w życiu Spółki, takim jak 
publikacja wyników kwartalnych, ogłoszenie strategii, a także 
z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKN ORLEN. 
Zapisy tych transmisji w formie plików multimedialnych do-
stępne są na naszej stronie internetowej www.orlen.pl.

„ORLEN ekspres” niezmiennie od lat cieszy się ogromną po-
pularnością wśród pracowników PKN ORLEN. Jakie tematy 
interesują Czytelników i jaki jest ich wpływ na zawartość pis-
ma?

Renata Krawczyńska-Adamkowska
Redaktor Naczelna „ORLEN ekspres”

Audyty komunikacyjne pokazują, że „ORLEN ekspres” jest 
dla pracowników cenionym i oczekiwanym źródłem infor-
macji. Ponad 90 procent z nich deklaruje, że czyta gazetę. 
Bardzo mnie to cieszy. W fi rmie tej wielkości, co ORLEN, 
zatrudniającej kilka tysięcy osób i mającej swoje oddziały 
w całym kraju, dotarcie z informacją do pracowników jest 
bardzo ważne, a jednocześnie nie jest łatwe. Dlatego czu-
jemy odpowiedzialność, jaka spoczywa na redakcji naszej 
gazety i staramy się coraz lepiej zaspokajać potrzeby in-
formacyjne czytelników. Pracowników najbardziej interesują 
sprawy, które bezpośrednio ich dotyczą. Tak jest zresztą we 
wszystkich fi rmach. Każdy chce wiedzieć, jakie ma możliwości 
rozwoju zawodowego, jak może planować swoją karierę, no 
i oczywiście, jak będzie kształtować się jego wynagrodzenie. 
Ciekawi ich również, w jakim kierunku zmierza fi rma, którą 
współtworzą, jakie są plany jej rozwoju i przyszłość na ryn-
ku. Zaraz potem w kręgu zainteresowań są inni ludzie: nowi 
menedżerowie w Firmie, nowi pracownicy lub po prostu ko-
leżanki i koledzy z innych działów. Jak każda redakcja gazety 
wewnętrznej chcielibyśmy, żeby pracownicy mieli jak najwięk-
szy wpływ na jej charakter i zawartość. Wtedy gazeta „żyje” 
i jest blisko ich spraw.
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W 2008 roku Spółka stosowała wszystkie zasady ładu korpo-
racyjnego zawarte w kodeksie „Dobre praktyki spółek notowa-
nych na GPW”, które zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą 
Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 4 lipca 2007 roku. 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we 
wszystkich aspektach jej działalności, a w szczególności ma kompeten-
cje określone w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki. 

Członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN są powoływani 
i odwoływani zgodnie ze Statutem Spółki przez Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy. W skład Rady Nadzorczej wcho-
dzi od sześciu do dziewięciu członków powoływanych na 
okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. W roku 2008 
w dziewięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej zasiadało 
czterech członków spełniających kryteria niezależności od 
Spółki.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN wykonuje swoje czynności ko-
legialnie, może jednak delegować swoich członków do sa-
modzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. 
Do uprawnień Rady Nadzorczej należy m.in. reprezentowa-
nie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również 
w zakresie warunków zatrudniania i wynagradzania. 

W ramach Rady Nadzorczej Koncernu działają cztery komi-
tety:
• Komitet Audytowy,
• Komitet ds. Ładu Korporacyjnego,
• Komitet ds. Strategii i Rozwoju,
• Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

W skład Komitetu Audytowego wchodzi co najmniej dwóch 
członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający 
kwalifi kacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości lub 
fi nansów.

W 2008 roku w Radzie Nadzorczej zasiadało ośmiu męż-
czyzn i jedna kobieta. Struktura wiekowa członków Rady 
Nadzorczej przedstawiała się następująco: 
• 7 osób w przedziale 30–50 lat, 
• 2 osoby powyżej 50 lat. 

Opis kwalifi kacji i doświadczenia zawodowego członków 
Rady Nadzorczej PKN ORLEN dostępny jest na stronie in-
ternetowej Spółki. 

Kalendarium implementacji zasad ładu korporacyjnego w PKN ORLEN.

Grudzień 2002
Niespełna cztery miesiące po wprowadzeniu do Regulaminu 
GPW zmian dotyczących ładu korporacyjnego, PKN ORLEN 
opublikował oświadczenie o zamiarze wprowadzenia zapro-
ponowanych przez GPW zasad ładu korporacyjnego.

Czerwiec 2003
Spółka wydała oświadczenie, iż stosuje zasady dobrego 
i lojalnego zarządzania wewnątrzkorporacyjnego poprzez 
własne akty prawa korporacyjnego w zakresie adekwatnym 
do oczekiwań rynku, jego uczestników, uwzględniającym 
uzasadniony interes Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Czerwiec 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN 
podjęło uchwałę, zgodnie z którą Spółka zobowiązała się 

W ubiegłorocznym raporcie wspominał Pan, że coraz więcej 
inwestorów zwraca uwagę na społeczne aspekty działania 
fi rm. W listopadzie 2009 roku Giełda Papierów Wartościo-
wych w Warszawie rozpocznie notowania pierwszego indek-
su fi rm odpowiedzialnych – RESPECT Index. Czy w sytuacji, 
kiedy cały świat walczy z kryzysem gospodarczym i wiele fi rm 
jest zmuszonych do ograniczania aktywności, zainteresowa-
nie inwestorów fi rmami odpowiedzialnymi spadnie?

Dariusz Grębosz
Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich w PKN ORLEN

Kryzysowi fi nansowemu towarzyszy spadek zaufania do insty-
tucji fi nansowych, jak również do emitentów, których obietni-
ce dotyczące tempa rozwoju okazały się nieprawdziwe. W ta-
kiej sytuacji fi rmy odpowiedzialne są dla inwestorów cennym 
aktywem. Inwestorzy z większą odwagą powracają na rynek 
właśnie poprzez inwestycje w fi rmy deklarujące stosowanie 
zasad CSR. Wycena tego typu spółek w czasach niepewno-
ści i zachwiania równowagi rynkowej powinna być zawsze 
wyższa w porównaniu do pozostałych emitentów. Natomiast 
inwestycja w akcje tych spółek uważana jest za bardziej bez-
pieczną, czyli obarczoną mniejszym ryzykiem.
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do przestrzegania większości zasad ładu korporacyjnego. 
Na tej podstawie Koncern przekazał do publicznej wiado-
mości oświadczenie o akceptacji wszystkich zasad ogólnych 
wyznaczonych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach 
publicznych w 2002” i większości, tj. 39 zasad dotyczących 
dobrych praktyk walnych zgromadzeń, rad nadzorczych, za-
rządów oraz w zakresie relacji z osobami i instytucjami ze-
wnętrznymi.

Październik 2004
Nastąpiła zmiana w składzie Zarządu PKN ORLEN. Nowy 
Zarząd za jedno z głównych zadań uznał jak najszybsze przy-
jęcie przez Spółkę wszystkich zasad ładu korporacyjnego. 
Stanowisko Zarządu zostało odzwierciedlone w Liście Prezesa 
Zarządu w raporcie rocznym 2004, w którym Zarząd Spółki 
wyraził gotowość do jak najszybszego wprowadzenia wszyst-
kich zasad ładu korporacyjnego, zalecanych przez GPW.

Styczeń 2005
21 stycznia 2005 roku na podstawie uchwał podjętych 
przez Zarząd i Radę Nadzorczą przygotowano oświad-
czenie PKN ORLEN, w którym zadeklarowano, iż Spółka 
zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad ładu 
korporacyjnego zalecanych przez GPW. Zaktualizowane 
oświadczenie zostało przedłożone do akceptacji przez Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN 
29 czerwca 2005 roku.

Czerwiec 2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zaak-
ceptowało wszystkie, z wyjątkiem jednej (nr 20, dotyczącej 
niezależności członków rady nadzorczej), zasady ładu kor-
poracyjnego. 30 czerwca 2006 roku zostało opublikowane 
stosowne oświadczenie PKN ORLEN.

Czerwiec 2006
28 czerwca 2006 roku Spółka opublikowała, zgodnie z wy-
mogami Regulaminu GPW, coroczne oświadczenie, zaak-
ceptowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy PKN ORLEN. Spółka zadeklarowała, podobnie jak 
przed rokiem, przestrzeganie wszystkich zasad ładu korpora-
cyjnego, oprócz zasady nr 20, dotyczącej niezależności co 
najmniej połowy liczby członków rady nadzorczej, która i tym 
razem nie została zaakceptowana przez Walne Zgromadze-
nie Spółki.

Maj 2007
W dniu 31 maja 2007 roku Spółka opublikowała, zgodnie 
z wymogami Regulaminu GPW, coroczne oświadczenie, 
zaakceptowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak-
cjonariuszy PKN ORLEN. Spółka zadeklarowała, podobnie 
jak przed rokiem, przestrzeganie wszystkich zasad ładu kor-
poracyjnego, oprócz zasady nr 20, dotyczącej niezależności 
co najmniej połowy liczby członków rady nadzorczej, która 
i tym razem nie została zaakceptowana przez Walne Zgro-
madzenie Spółki.

Kwiecień 2008
23 kwietnia 2008 roku Spółka opublikowała, zgodnie ze 
zmienionymi od 1 stycznia 2008 zapisami Regulaminu GPW, 
raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego 
w PKN ORLEN w 2007 roku. Raport ten został opublikowany 
razem z rocznym raportem fi nansowym Spółki za 2007 rok.

Kwiecień 2009
30 kwietnia 2009 roku Spółka opublikowała, zgodnie ze 
zmienionymi od 1 stycznia 2008 zapisami Regulaminu GPW, 
raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego 

Światowe giełdy od lat prowadzą indeksy fi rm odpowiedzial-
nych – GPW również zdecydowała się wprowadzić RESPECT 
Index, który na wzór giełdy londyńskiej i nowojorskiej ma lis-
tować fi rmy, działające w sposób odpowiedzialny. Co Pana 
zdaniem spowodowało tak duże zainteresowanie indeksami 
CSR na świecie i dlaczego fi rmy przypisują takie znaczenie 
swojej obecności na tego typu indeksach? 

Jacek Socha
Wiceprezes PricewaterhouseCoopers

Świat biznesu to dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość 
– kompleksowy i niejednowymiarowy, rozwijał się na fali ko-
lejnych idei. Wraz z pojawieniem się ładu korporacyjnego 
jasnym stało się, że prowadzenie biznesu jedynie dla zysków, 
bez poszanowania interesariuszy i środowiska naturalnego 
jest bardzo krótkowzroczne i może doprowadzić do społecz-
nej banicji oraz braku przyzwolenia na działalność danej or-
ganizacji. 

Dzisiaj można już śmiało powiedzieć, że odpowiedzialność 
biznesu jest twórczym rozwinięciem koncepcji ładu korpora-
cyjnego – pozwala wyjść ponad samą ideę zarabiania pie-
niędzy do szerszego otoczenia organizacji. Ostatnie dwadzie-
ścia lat rozwoju światowego biznesu pokazało, że koncepcja 
odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju stała 
się trwałym elementem rynku, a nie kaprysem jednego se-
zonu. W Polsce mamy jeszcze sporo pracy do wykonania, 
aby CSR był postrzegany jako integralny element prowadze-
nia biznesu, a nie działania dodatkowe. Dowodem na to, że 
w najbliższym czasie działania z zakresu odpowiedzialności 
biznesu będą coraz bardziej strategiczne, wymagające prze-
myślanego i spójnego podejścia, jest wprowadzenie jesienią 
2009 roku na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
RESPECT Index. Tym samym uczestnictwo polskich fi rm w in-
deksie będzie dowodem na wzrastającą odpowiedzialność 
i dojrzałość naszego rynku.
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w PKN ORLEN w 2008 roku. Raport ten został opublikowa-
ny jako załącznik do sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki za 2008 rok.

Relacje z rynkiem kapitałowym

Relacje z akcjonariuszami Spółki, potencjalnymi inwestora-
mi w jej papiery wartościowe oraz z analitykami giełdowymi 
są przedmiotem priorytetowej działalności Zarządu. Prezes, 
Wiceprezes i Członkowie Zarządu są głównymi osobami bio-
rącymi udział w kontaktach z rynkiem kapitałowym. Celem 
zapewnienia wszystkim zainteresowanym równego dostępu 
do informacji – wszelkie wiadomości, dane przekazywane 
na zewnątrz jako ofi cjalne stanowisko Spółki przygotowywa-
ne są w języku polskim oraz angielskim i umieszczane na 
korporacyjnej stronie internetowej.    

Spółka regularnie i aktywnie uczestniczy w spotkaniach z in-
westorami i analitykami zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Podczas nich reprezentanci PKN ORLEN przekazują wiado-
mości na temat Koncernu. Jest to także okazja do pozyskania 
informacji zwrotnej od akcjonariuszy, inwestorów oraz anali-
tyków giełdowych. Dzięki temu, znając potrzeby informacyj-
ne swych interesariuszy, Spółka może rozwijać i udoskonalać 
relacje z rynkiem kapitałowym.

PKN ORLEN dąży do poszerzenia i dywersyfi kacji bazy inwe-
storów. W tym celu podejmuje działania na rzecz aktywnego 
promowania swojej działalności wśród potencjalnych akcjo-
nariuszy, także w nowych ośrodkach fi nansowych na całym 
świecie.

Mając na względzie rozwój form i polepszenie jakości ko-
munikacji z rynkiem kapitałowym, wprowadziliśmy publikację 
tzw. trading statement, czyli szacunkowe dane operacyjne za 
każdy miniony kwartał i przewidywania co do trendów kształ-
towania się zysku operacyjnego (EBIT), z uwzględnieniem 
wpływu czynników makroekonomicznych i znaczących zda-
rzeń jednorazowych na zysk operacyjny. Szacunki te publiko-
wane są na kilka tygodni przed datą publikacji okresowego 
raportu kwartalnego. Komunikaty trading statement ułatwiają 
rzetelne budowanie konsensusu wyników fi nansowych Spółki 
na rynku kapitałowym przed ich publikacją. Po jego wpro-
wadzeniu istotnie polepszyła się jakość prognoz analityków 
(zmniejszyło się odchylenie średniej prognoz od opublikowa-
nych ostatecznie przez spółkę danych). Raport ten jest tworze-
niem nowych standardów w obszarze relacji inwestorskich. 
Jego dobry odbiór potwierdza, jak ważna dla PKN ORLEN 
jest właściwa i dobrze dobrana w czasie komunikacja z ryn-
kiem w kluczowych tematach dla inwestorów.
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4.3. Zarządzanie ryzykiem etycznym 
i reputacyjnym

Analiza ryzyk

PKN ORLEN, funkcjonując w otoczeniu globalnym, podlega 
wpływom różnych czynników, głównie makroekonomicznych, 
w tym m.in. wahaniom cen ropy naftowej oraz marż rafi ne-
ryjnych i petrochemicznych na świecie, a także zmianom kur-
su walutowego, wzrostowi gospodarczemu w regionie i na 
świecie.

Istotną rolę odgrywają także czynniki charakterystyczne dla 
samej branży:
• wielkość konsumpcji paliw (wpływ na osiągane przychody, 

a w konsekwencji również osiągane zyski),
• działania konkurencji (w szczególności konkurencyjność 

paliw z importu),
• bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej.

Z uwagi na specyfi czny (strategiczny) charakter działalnoś-
ci, jak również specyfi kę samej branży, w której działamy, 
sytuację PKN ORLEN determinują także trendy zachodzą-
ce w otoczeniu instytucjonalnym i regulacyjnym (np. w za-
kresie norm środowiskowych lub zapasów obowiązkowych 
paliw).

Mając świadomość, że w długim okresie wymienione czynniki 
stanowić mogą zagrożenie dla właściwego, zrównoważonego 
rozwoju Spółki oraz fakt, że ich intensyfi kacja ma miejsce obec-
nie – w warunkach globalnego spowolnienia – podejmuje-
my liczne działania, które mają zapewnić PKN ORLEN stabilny 
wzrost, a część z wymienionych ryzyk zamienić w istotne szanse. 
W tym celu zamierzamy:
• zapewnić trwałe bezpieczeństwo surowcowe dzięki rozwo-

jowi segmentu wydobywczego,
• konsekwentnie zwiększać efektywność operacyjną działal-

ności,
• umacniać pozycję konkurencyjną na dotychczasowych 

oraz rozwijać działalność na kolejnych perspektywicznych 
rynkach,

• czynić wysiłki w celu dalszej poprawy jakości naszych pro-
duktów oraz usług.

Cechą nieodłączną prowadzenia działalności gospodarczej 
jest ryzyko. Każda działalność z jednej strony pociąga za 
sobą nieraz bardzo poważne i nie zawsze łatwe do przewi-
dzenia zagrożenia. Dlatego też w PKN ORLEN został wdro-
żony system zarządzania ryzykiem, by decyzje biznesowe 
podejmowane były z pełną świadomością istniejących ryzyk. 
Spółka jest dobrze przygotowana do odpowiedzi na zmate-
rializowanie ryzyk, tak aby ich ewentualne następstwa w jak 
najmniejszym stopniu wpływały na ciągłość i możliwość 
osiągania wyznaczonych celów biznesowych.

Zarządzanie ryzykiem opiera się na procedurach pozwalają-
cych na identyfi kację poszczególnych ryzyk, przypisanie ich 
właścicielom, analizie ryzyk w kluczowych obszarach Spółki 
oraz rekomendacji działań zaradczych. Pomocniczo przepro-
wadzane są przeglądy wewnętrzne (zarówno pod względem 
procedur wewnętrznych, jak i otoczenia zewnętrznego) doty-
czące najważniejszych obszarów działalności Spółki z punktu 
widzenia bieżącej działalności. Zintegrowanie systemu poz-
woli na wdrożenie jednolitego podejścia do zarządzania ry-
zykiem, przełożenie go na kompleksowe podejście do pla-
nowania na poziomie strategicznym działań operacyjnych 
i kontroli wewnętrznej. System zarządzania ryzykiem odpo-
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wiada na potrzeby szerokiego kręgu interesariuszy, chcących 
lepiej rozumieć spektrum ryzyk, przed którym stoi Spółka, tak 
by mieć pewność, że ryzyka, na jakie jest narażona, zarzą-
dzane są w sposób prawidłowy.

Komunikacja zewnętrzna

Niezwykle ważna w tym aspekcie jest jakość komunikacji 
z otoczeniem. Przekazywanie rzetelnych informacji w sposób 
precyzyjny i nie budzący wątpliwości to istotne działanie na 
rzecz ograniczania ryzyk. PKN ORLEN przykłada ogromną 
wagę do transparentnej i proaktywnej komunikacji ze wszyst-
kimi grupami interesariuszy. W prowadzeniu dialogu Spółki 
z partnerami zewnętrznymi szczególną rolę odgrywa Biuro 
Prasowe. Jest ono odpowiedzialne za kontakty z mediami, 
postrzeganymi przez PKN ORLEN nie tylko jako jedna z grup 
interesariuszy, ale także jako ważny reprezentant interesów 
społecznych. 

W 2008 roku Biuro Prasowe wydało 186 komunikatów i infor-
macji prasowych, dzięki którym opinia publiczna dowiedziała się 
o najważniejszych wydarzeniach i decyzjach dotyczących Spół-
ki oraz o realizowanych przez nią projektach korporacyjnych. 
Do dziennikarzy i opinii publicznej kierowane były komunikaty 
dotyczące wyników fi nansowych, realizacji inwestycji, projektów 
wydobywczych, postanowień walnych zgromadzeń czy Rady 
Nadzorczej, jak również zaangażowania sponsoringowego, 
akcji charytatywnych, projektów Fundacji ORLEN – Dar Serca 
oraz wolontariatu pracowniczego. Jako standard wprowadzo-
no formułę informowania o rozpoczętych i sfi nalizowanych po-
stępowaniach przetargowych w kategoriach szczególnie wrażli-
wych wizerunkowo, jak zakupy biopaliw czy usług doradczych. 
Ponadto Biuro Prasowe udzieliło w 2008 roku ponad 1 500 
indywidualnych odpowiedzi dziennikarzom w interesujących ich 
sprawach. 

W efekcie podjętych przez Biuro Prasowe w 2008 roku dzia-
łań osiągnięto wymierny wzrost zainteresowania mediów 
działalnością Spółki. Liczba publikacji związanych z PKN 
ORLEN zwiększyła się prawie 4-krotnie w porównaniu z ro-
kiem poprzednim – osiągając poziom 39 301* w porów-
naniu z 10 845 w roku 2007. Liczba publikacji pozytywnych 
i neutralnych stanowiła ponad 98,7% doniesień. 

Służby prasowe Koncernu zorganizowały także 9 konferencji 
prasowych i briefi ngów.

Udział publikacji negatywnych na temat PKN ORLEN wyniósł 
w raportowanym okresie tylko 1,3%. Zdecydowana więk-
szość ubiegłorocznych publikacji o zabarwieniu negatywnym 
należała do kategorii „bezpieczeństwo energetyczne” (58 
publikacji) oraz „zmiany personalne w Spółce” (113 publika-
cji). Przerwanie dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń do Czech, 
rekordowo wysokie ceny paliw (259 publikacji) oraz zmia-
ny w składzie Zarządu to główne przyczyny pojawiania się 
doniesień niosących negatywne treści. Należy podkreślić, 
że w zdecydowanej większości publikacje negatywne wywo-
ływane były przez czynniki zewnętrzne wobec PKN ORLEN, 
wydarzenia niezależne od bezpośredniej działalności Spółki. 
Jednocześnie, istotnie zmniejszyła się liczba publikacji wy-
magających polemiki lub sprostowania. Z reguły oznaczało 
to, że stanowisko Spółki było już w tekście zawarte. W ciągu 
roku opublikowano około 20 sprostowań i polemik.

* Wszystkie dane za: Instytut Monitorowania Mediów: Ocena przekazów mediowych 
monitorowanych dla PKN ORLEN, Warszawa 2009
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Ponadto w 2008 roku Koncern udzielił 16 odpowiedzi na zapy-
tania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W jednym 
przypadku udzielono odpowiedzi na pytanie skierowane do 
PKN ORLEN przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Go-
rzowie Wielkopolskim oraz raz na pytanie Prezydenta Miasta 
Rzeszowa. W 2008 roku wszczęto wobec PKN ORLEN jedno 
postępowanie antymonopolowe.

4.4. Troska o klienta
Dążymy do tego, aby marka ORLEN kojarzyła się nie tylko 
z nowoczesnymi, zaangażowanymi technologicznie produk-
tami. Chcemy, aby oznaczała również przyjazne miejsca na 
postój i odpoczynek w drodze, jakimi są nasze stacje paliw. 
Nowoczesne, oferujące najwyższą jakość obsługi, świadczo-
nych usług i sprzedawanych paliw. Kierowcy znajdą w naj-
lepszych lokalizacjach ich rozległą sieć, oferującą programy 
lojalnościowe i obsługę fl ot samochodowych. Zorientowane 
na klienta gwarantują miłą atmosferę oraz wysoki standard 
i profesjonalizm obsługi wyrażony w dbałości o najdrobniej-
sze szczegóły.

PKN ORLEN stara się spełniać potrzeby jak najszerszej gru-
py klientów. Kierowcy odwiedzający sieć stacji paliw BLISKA 
znajdą tam wysokiej jakości paliwa w korzystnej cenie oraz 
sprawdzoną obsługę.

Naszym celem jest zadowolenie i dobre samopoczucie kie-
rowców, zapewnienie im komfortu, jakości, a przede wszyst-
kim dobrego klimatu do wypoczynku w drodze. Relacje 
z klientami stacji paliw opieramy na zaufaniu i partnerstwie. 
Personel naszych stacji jest wszechstronnie przygotowany 
i otwarty na ludzi, a dzięki temu godny zaufania.

Dla naszych wiernych klientów stworzyliśmy program lojalno-
ściowy VITAY, który opiera się na bardzo dobrym zrozumieniu 
ich potrzeb i oczekiwań. Dostępność i łatwość korzystania 
z programu, proste zasady zbierania punktów, zachęcają do 
udziału. Najbardziej lojalni spośród naszych klientów wyróż-
niani są specjalną, prestiżową ofertą w ramach programu 
lojalnościowego Super VITAY. Z kolei FLOTA to program ad-
resowany do klientów hurtowych. Koncern kieruje tę ofertę 
do całego biznesu, niezależnie od branży i wielkości fi rmy, 
zapewniając partnerskie podejście i nowoczesne, zaawan-
sowane technologicznie rozwiązania. Karta FLOTA zapewnia 
klientom bezpieczeństwo, komfort i wygodę w rozliczaniu 
zakupu paliw i usług oraz poczucie dobrego gospodaro-
wania pieniędzmi poprzez większą kontrolę nad wydatkami 
paliwowymi fi rmy (obniżenie kosztów rozliczeń księgowych, 
controllingu).

PKN ORLEN aktywnie kształtuje nowe trendy. W Stop Cafe 
klienci mogą napić się kawy, którą wyróżnia nie tylko znako-
mity smak, ale również to, że jest sygnowana znakiem Fair 
trade. Oznacza to, że nasi dostawcy stosują zasady spra-
wiedliwego handlu, których celem jest m.in. wyeliminowanie 
zjawiska wyzysku plantatorów. Klienci mają także pewność, 
że do pracy nie były zmuszane dzieci. Wspieramy również 
organizację World Land Trust, która walczy o ograniczanie 
wycinania lasów deszczowych Ameryki Południowej. Produ-
cent naszej kawy współpracuje także z belgijską organizacją 
CFP (Program Funduszy Korporacyjnych), której celem jest 
realizowanie projektów na rzecz zwalczania ubóstwa w kra-
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jach rozwijających się. Inicjatywa ta łączy wysiłki wielu fi rm 
i organizacji pozarządowych. Oferując tę kawę, zachęcamy 
inne fi rmy do promocji produktów oznaczonych znakiem 
Fairt rade, a naszych klientów do tego, aby zwracali uwagę 
na oznakowania kupowanych przez nich artykułów. A ponie-
waż równie ważne jest to, w co pakowane są zakupy, od 
września 2009 roku na stacjach paliw PKN ORLEN dostęp-
ne są trzy rodzaje toreb ekologicznych, z których każda jest 
w pełni biodegradowalna.

Na uwagę zasługuje także fakt, że już na 12 stacjach ORLEN 
klienci mają możliwość zatankowania wprost z dystrybuto-
ra AdBlue środka redukującego szkodliwe cząsteczki paliw, 
stosowanego w wysokoprężnych silnikach Diesla najnowszej 
generacji. Jest nietoksyczny, bezbarwny, bezpieczny dla oto-
czenia i przyjazny dla środowiska. AdBlue sprzedawany na 
stacjach ORLEN spełnia normy DIN 70070, jest zgodny ze 
standardami ISO oraz CEFIC, co gwarantuje bezpieczne 
i bezawaryjne funkcjonowanie systemu SCR w pojazdach. 
Warto zauważyć, że większość europejskich producentów sa-
mochodów ciężarowych i autobusów w swoich najnowszych 
modelach wybrało właśnie technologię SCR, aby osiągnąć 
jak najniższy poziom emisji substancji szkodliwych, spełnia-
jący normy unijne EURO IV i EURO V.

Odpowiedzialność wobec klientów

Odpowiedzialność to wyznacznik naszego działania obec-
ny we wszystkich obszarach Firmy. Z zaprezentowanej oferty 
produktowej PKN ORLEN jasno wynika, że aspekty eko-
logiczne, jakościowe, a co za tym idzie troska o zdrowie 
i bezpieczeństwo naszych klientów oraz stan środowiska są 
stale w centrum uwagi. Podobną staranność wykazujemy 
w przypadku reklamacji, na które Firma, kierowana troską 
o najwyższą jakość oferowanych produktów i obsługi klienta, 
zawsze reaguje. Spośród 553 reklamacji złożonych w 2008 
roku w obszarze sprzedaży detalicznej uznano 100. Klienci 
skarżyli się na:
• jakość paliwa – 57%;
• inne przyczyny – 15%;
• zachowanie personelu stacji – 11%;
• usługi – 10%;
• ilość paliwa – 3%;
• produkty kartowe – 3%;
• stan techniczny urządzeń – 1%.

W strategii PKN ORLEN przyjmujemy, że naszym podstawo-
wym zadaniem jest jak najlepsze spełnienie potrzeb i ocze-
kiwań klientów, w tym dotyczących jakości produktów. PKN 
ORLEN wdrożył, utrzymuje i doskonali systemy zarządzania 
według standardów:
• System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 

9001:2001;
• System Zarządzania Jakością wg AQAP 2120:2003 (do-

stawy dla NATO);
• System Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 

14001:2005;
• System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP 

wg Codex Alimentarius;
• System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg 

PN-N-18001:2004.

Dla zapewnienia zgodności z przyjętymi do stosowania stan-
dardami, w ramach systemów zarządzania funkcjonuje rygo-
rystycznie przestrzegana procedura ich stosowania.

Celem Koncernu jest produkcja i sprzedaż wyrobów 
o gwarantowanej i coraz wyższej jakości, w związku z czym 
określiliśmy priorytety zarządzania jakością:
• ciągłe monitorowanie obecnych i przewidywanych kie-

runków rozwoju w zakresie użytkowych oraz proekolo-
gicznych własności produktów rafi neryjnych i petroche-
micznych w celu podejmowania działań uwzględniają-
cych bieżące, a także przyszłe potrzeby klientów;

• wykorzystanie podejścia procesowego dla ciągłego 
podnoszenia efektywności ekonomicznej w celu uzys-
kania środków na fi nansowanie postępu technicznego
i wprowadzania nowych technologii;

• stałe unowocześnianie istniejącej bazy produkcyjnej po-
przez zakup najnowocześniejszych licencji, co zapewnia 
produkcję wyrobów o jakości odpowiadającej standar-
dom międzynarodowym;

• nieustanne stosowanie działań korygujących, gwaran-
tujących wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości orga-
nizacyjnych lub technicznych oraz ich przyczyn, a także 
podejmowanie na podstawie analizy danych działań 
zapobiegawczych;

• ciągłe zmiany kultury organizacyjnej poprzez podnosze-
nie kwalifi kacji pracowników.
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Realizacja tych celów jest systematycznie sprawdzana i w ro-
ku 2008 nie stwierdzono nieprawidłowości. Efektem jest 
umacnianie zaufania klientów do PKN ORLEN jako Firmy 
gwarantującej najwyższą jakość, proekologiczne własno-
ści produktów oraz terminowość dostaw produkowanych 
i sprzedawanych przez nas wyrobów. Regularnie badamy po-
ziom satysfakcji klientów. Ich opinie są dla nas wskazówką, 
na jakie aspekty funkcjonowania stacji paliw musimy zwra-
cać szczególną uwagę, co jest dla klienta najważniejsze, co 
budzi zastrzeżenia, a które elementy oceniają pozytywnie. 
Stanowi to formę dialogu z konsumentami odwiedzającymi 
stacje PKN ORLEN.

W projekcie „Barometr Marki ORLEN” pytamy naszych klien-
tów detalicznych o (oceniane w skali od 1 do 5): 
• poziom ogólnego zadowolenia ze stacji (wszystkie produk-

ty i usługi oferowane przez stacje): 4,3 stacje ORLEN i 3,9 
stacje BLISKA;

• ocenę spełnienia oczekiwań przez stację paliw; tutaj oceny 
wynosiły odpowiednio 4,2 – ORLEN i 4,1 – BLISKA;

• ocenę zadowolenia z bycia klientem stacji; stacje ORLEN 
uzyskały średnią ocenę 4,3, a BLISKA 4,2.

Klienci oceniają również poziom cen na stacjach, jakość 
produktów i usług oraz zaufanie do stacji.

W badaniu „Postrzeganie jakości paliw na stacjach paliwo-
wych” prosimy o:
• ocenę jakości paliw oferowanych na stacjach ORLEN 

– w 2008 roku wyniosła 4 w pięciostopniowej skali;
• przykłady doświadczeń z paliwem złej jakości (główny 

wskaźnik w postaci udziału kierowców, którzy zakupili pa-
liwo złej jakości w sieci ORLEN); w 2008 na ten problem 
wskazywało 10% respondentów;

• informacje o poziomie satysfakcji z paliw wzbogaco-
nych – nasi konsumenci przyznali średnią ocenę 4,3.

Klienci oceniają nas także kompleksowo (w skali od 1 do 
10):
• stacje paliw – w roku 2008 stacje ORLEN zostały ocenio-

ne na 8, a BLISKA na 7,5;
• program lojalnościowy VITAY otrzymał notę 7,1; klienci 

brali pod uwagę poszczególne elementy programu lojal-
nościowego, tj. ilość i wybór nagród, ich jakość, katalog 
z nagrodami, liczbę punktów potrzebną do uzyskania na-
grody oraz sposób zamówienia i odbioru nagrody;

• myjnie na stacjach paliw – 7,9.

Warto podkreślić, że efektem badań są m.in. propozycje 
zmian, które powinien wdrożyć PKN ORLEN, aby podwyższyć 
poziom zadowolenia klientów.

Celem programu „Tajemniczy klient” jest systematyczne we-
ryfi kowanie jakości obsługi klienta na wszystkich stacjach 
paliw PKN ORLEN. Dzięki temu tworzony jest wskaźnik stan-
dardu obsługi, wyrażający procentową zgodność obsługi 
i oferowanych usług. Oceniane są także elementy wyposa-
żenia i infrastruktury stacji.

Na przełomie roku 2008 i 2009 przeprowadzony został inno-
wacyjny projekt badawczy „Indeks Reputacji Marki ORLEN”. 
Jego realizacja objęła swym zasięgiem szerokie grono intere-
sariuszy: konsumentów, społeczności lokalne, pracowników, 
dostawców, liderów opinii, przedstawicieli mediów, regulato-
rów rynku. Badanie miało na celu stworzenie dla PKN ORLEN 
syntetycznego wskaźnika Indeksu Reputacji, pokazującego 
poziom akceptacji dla strategii działania Firmy. W indeksie 
uwzględniono szereg elementów, takich jak: zaangażowanie 
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społeczne, wrażliwość ekologiczna, etyka biznesu, przywią-
zanie do marki, skuteczność w biznesie. PKN ORLEN oraz 
benchmarki zostały ocenione przez ww. interesariuszy w każ-
dym z wymiarów. Dla każdego z nich została obliczona war-
tość indeksu. Koncern uzyskał drugą pozycję wśród wiodą-
cych fi rm paliwowych, a swojego najsilniejszego konkurenta 
wyprzedził w obszarze zaangażowania społecznego.

Sposób prowadzenia komunikacji marketingowej przez PKN 
ORLEN regulują także wewnętrzne standardy. Ich istotnym 
elementem jest wykorzystywanie w komunikacji z klientami 
prawdziwych i rzetelnych informacji. O jakości komunikacji 
marketingowej Koncernu świadczy także brak w 2008 roku 
przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi ko-
deksami, normującymi kwestie komunikacji marketingowej, 
z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu.

Szacunek dla prawa łączymy z respektem dla tych, którym 
Spółka służy. Sami, angażując się w działania na rzecz oto-
czenia, zachęcamy do tego innych. Uczestnicy programu 
lojalnościowego VITAY mają możliwość wspierania działal-
ności Fundacji ORLEN – Dar Serca, która opiekuje się po-
nad 280 rodzinnymi domami dziecka w całej Polsce. Każdy 
uczestnik programu może wymieniać zebrane przez siebie 
punkty na obiady dla potrzebujących uczniów, zajęcia re-
habilitacyjne, zestawy przyborów szkolnych czy miesięczne 
stypendia dla podopiecznych rodzinnych domów dziecka. 

Udział w kształtowaniu kierunków polityki energetycznej

Udział PKN ORLEN w życiu publicznym to także prowadzona 
na poziomie krajowym i europejskim, dozwolona prawem, 
świadoma, jawna oraz w pełni transparentna polityka lobbin-
gowa. Swoją aktywność Spółka opiera na lobbingu bezpo-
średnim, poprzez aktywne angażowanie własnych ekspertów, 
jak i pośrednio – poprzez działalność organizacji branżo-
wych i środowiskowych, których jest członkiem. Do głównych 
zasad polityki lobbingowej PKN ORLEN należą: zasada etyki 
lobbingowej, zasada zrównoważonego rozwoju, zasada ko-
ordynacji, dialogu oraz dostosowania. Ta ostatnia polega 
na minimalizacji ryzyka wejścia w spór z regulatorami ryn-
ku, na którym działa. Jej istotą jest kreowanie świadomego, 
zgodnego z prawem dialogu z poszczególnymi regulatorami 
celem otrzymania od nich wiążących i transparentnych wy-
kładni prawa w procesie stanowienia i stosowania prawa.

W 2008 roku PKN ORLEN aktywnie uczestniczył w kształ-
towaniu kierunków krajowej polityki energetycznej do roku 
2030, m.in. w obszarze wzrostu bezpieczeństwa dostaw pa-
liw czy rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
Godnym odnotowania był też udział w 2008 roku ekspertów 
Spółki w pracach nad dyrektywą 2009/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 roku, zmieniającej 
dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia 
wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych oraz dyrektywą o emisjach przemysło-
wych, która stanowi wyzwanie porównywalne z ustaleniami 
pakietu klimatyczno-energetycznego. Jako uczestnik prac 
europejskich stowarzyszeń branżowych, takich jak: EURO-
PIA (European Petroleum Industry Association), CONCAWE 
(Conservation of Clean Air and Water in Europe) czy gru-
py roboczej ds. energii stowarzyszenia BUSINESSEUROPE, 
PKN ORLEN brał czynny udział w przygotowywaniu polityki 
i przepisów prawnych Unii Europejskiej, dotyczących prze-
mysłu naftowego, chemicznego i energetycznego. Owocem 

Darowizny klientów PKN ORLEN przekazane rodzinnym domom dziecka w 2008 roku

Rodzaj wsparcia

XII 2007–XII 2008

Liczba Łączna wartość (w zł)

Obiad 6 927 27 708,00

Godzina zajęć rehabilitacyjnych 229 9 160,00

Zestaw przyborów szkolnych 236 5 440,00

Miesięczne stypendium 61 12 200,00

Razem 54 508,00
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ścisłej współpracy Spółki z krajowymi stowarzyszeniami, ta-
kimi jak Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowe-
go, a w szczególności Polska Konfederacja Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan, było wykonanie ekspertyz dotyczących 
oddziaływania kluczowych projektów legislacyjnych UE na 
krajowy przemysł naftowy, sfi nansowanych w ramach pro-
jektu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej – PL0012 
„Wzmocnienie aktywnego udziału Polski w procesie stano-
wienia prawa UE”.

4.5. Relacje z dostawcami
Poddostawcy i podwykonawcy to duża grupa naszych in-
teresariuszy. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na 
zakupy opracowano politykę zakupową. Jednym z głównych 
dokumentów regulujących te kwestie jest instrukcja realizacji 
zakupów. Na jej podstawie realizowane są, w sposób trans-
parentny i przejrzysty, procesy wyboru dostawcy. Pracownicy 
Biura Zakupów „uczą” dostawców obowiązujących w PKN 
ORLEN procedur zakupowych poprzez wyjaśnianie poszcze-
gólnych etapów procesu wyboru, informowanie o kolejnych 
działaniach, przedstawianie zakładanego harmonogramu 
prac Zespołu Oceniającego oraz omawianie wymagań ge-
neralnych i merytorycznych wobec Oferentów. 

Ze względu na rangę kontaktów ze społecznością lokalną 
wyodrębniliśmy grupę „lokalnych dostawców”, czyli dostaw-
cę produktów lub usług, których siedziba główna znajduje się 
w powiecie płockim. PKN ORLEN korzysta z usług lokalnych 
dostawców, wspierając tym samym najbliższy rynek i biznes. 
Dostawcy ci są bardzo ważni dla Firmy przede wszystkim ze 
względu na dobrą znajomość rynku lokalnego, bliskość, ela-
styczność, znajomość PKN ORLEN, optymalizację kosztów.

Opracowano także dobre praktyki, które określają przede 
wszystkim misję oraz cele nadrzędne: identyfi kację z założeniami 
i strategią fi rmy, budowanie partnerskich relacji z rzetelnymi do-
stawcami, utrzymywanie przyjaznego środowiska pracy, postę-
powanie zgodne z najwyższymi normami profesjonalizmu oraz 
zasadami etyki zawodowej i Kodeksu Etycznego PKN ORLEN. 
Spółka podpisała także porozumienie w zakresie dobrych prak-
tyk z SAR (Stowarzyszenie Agencji Reklamowych), dotyczące za-
kupów usług marketingowych.

W celu zapewnienia jak najlepszej oceny i współpracy z do-
stawcami, prowadzone są coroczne badania satysfakcji. 
W związku z ich cyklicznością można między innymi określić 
czy współpraca z poszczególnymi dostawcami rozwija się, 
pogarsza, jest stabilna itd.

PKN ORLEN współpracuje z rzetelnymi dostawcami z całe-
go świata, okresowo dokonując ich wieloaspektowej wery-
fi kacji. Nie zidentyfi kowano umów z dostawcami, z którymi 
wymagane byłoby zastosowanie klauzul dotyczących praw 
człowieka. Nie zostały także odnotowane kary z tytułu nie-
zgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy oraz 
użytkowania produktów i usług.





Rozwój i społeczeństwo
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5.1. Wkład w rozwój branży
PKN ORLEN wywiera znaczący wpływ na otoczenie, często 
wyznaczając właściwe wzorce działania w obszarze zrówno-
ważonego rozwoju:
• marka ORLEN jest na rynku znakiem najwyższej jakości 

produktów;
• inwestując w nowoczesne, wysokiej jakości aktywa, przy-

czyniamy się do zmiany postrzegania właściwego rozwoju, 
jako ukierunkowanego nie tylko na wzrost wartości dla 
akcjonariuszy, lecz również pozostającego w zgodzie ze 
środowiskiem naturalnym;

• wydłużając łańcuch wartości o nowe perspektywiczne pro-
dukty, przyczyniamy się do trwałego rozwoju gospodarcze-
go w regionie, opartego na wzroście wydajności i innowa-
cyjności.

PKN ORLEN uczestniczy w szeregu konferencji branżowych 
w Polsce (np. Nafta i Gaz, Odpowiedzialna Energia), eko-
nomicznych (np. Forum Ekonomiczne w Krynicy), jak też 
wydarzeniach specjalnych (np. Bezpieczeństwo Energetycz-
ne Polski). Przedstawiciele Spółki są również uczestnikami 
międzynarodowych forów dyskusji i współpracy (np. CERA 
Week, Annual Central and Eastern European Refi ning and 
Petrochemicals).

Przynależność do organizacji zewnętrznych

W 2008 roku PKN ORLEN kontynuował swoją aktywność 
w organizacjach i stowarzyszeniach. Działania te to kolej-
na forma dialogu z interesariuszami, stanowiąca nie tylko 
ważne forum wymiany poglądów, ale także zdobywania do-
świadczeń i dzielenia się wiedzą. Jako organizacja ucząca 
się, Spółka docenia celowość monitorowania procesów gos-
podarczych i legislacyjnych w kraju oraz za granicą. Będąc 
istotnym graczem na polskiej i europejskiej scenie gospodar-
czej uczestniczymy, poprzez aktywny udział naszych przedsta-
wicieli w organizacjach i stowarzyszeniach, w konsultowaniu 
projektowanych rozwiązań prawnych i gospodarczych.

W 2008 roku przedstawiciele Firmy brali aktywny udział 
w pracach 35 organizacji o różnym charakterze.

Aktywność w kluczowych organizacjach branżowych 
– EUROPIA i CONCAWE

Poprzez bezpośrednie zaangażowanie i aktywne członkostwo 
w stowarzyszeniach europejskiego przemysłu naftowego PKN 
ORLEN prowadzi efektywne działania na scenie europejskiej. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie Spół-
ki w prace stowarzyszenia EUROPIA, zrzeszającego wszystkie 
znaczące na rynku europejskim przedsiębiorstwa naftowe, 
dysponujące ponad 90% mocy przerobowych ropy naftowej 
w EEA (ang. European Economic Area – Europejski Obszar 
Gospodarczy). Wspólnie z innymi europejskimi fi rmami naf-
towymi PKN ORLEN uczestniczy w misji, którą jest wnoszenie 
konstruktywnego wkładu w rozwój polityki, mającej zapew-
nić bezpieczne i zrównoważone wytwarzanie, dostarczanie 
i stosowanie produktów naftowych poprzez zapewnienie 
wsparcia wiedzą kompetentnych ekspertów instytucji Unii Eu-
ropejskiej i krajowej administracji, a także opinii publicznej. 
Temu celowi służą również badania naukowo-techniczne, 
w których uczestniczymy wraz z pozostałymi członkami sto-
warzyszenia CONCAWE, zrzeszającego praktycznie wszyst-

Lista organizacji, których członkiem był PKN ORLEN 
w 2008 roku:
 1. Business Centre Club
 2. CEFIC 
 3. CONCAWE (CONservation of Clean Air and Water 

in Europe) 
 4. EUROPIA (European Petroleum Industry Association)
 5. Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 6. Fundacja Klubu 500
 7. Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
 8. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 9. Institute of Professional Representatives EPI
10. Polska Izba Przemysłu Chemicznego
11. Responsible & Care – Program Odpowiedzialność 

i Troska
12. Polska Izba Inżynierów Budownictwa
13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
14. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
15. Polska Platforma Technologiczna Biopaliw i Biokom-

ponentów
16. Polska Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw Pa-

liwowych
17. Polski Komitet Normalizacyjny – KT 222, Komitet 

Techniczny ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksplo-
atacyjnych 

18. Polski Instytut Relacji Inwestorskich
19. Polskie Forum ISO 9000
20. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami
21. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
22. Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Marko-

wych ProMarka
23. Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska
24. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
25. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
26. Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Dro-

gowego
27. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Tech-

ników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
28. Stowarzyszenie Płockich Naftowców
29. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
30. Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Sa-

mochodowego CEC Polska
31. The Conference Board
32. The European Petrochemical Association
33. World Economic Forum
34. World Refi ning Association
35. World Petroleum Council – Polski Narodowy Komitet 

Światowej Rady Naftowej
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kie fi rmy naftowe działające na obszarze EEA. Prace stowa-
rzyszenia CONCAWE dostarczają obiektywnych informacji 
o oddziaływaniu europejskiego przemysłu naftowego na 
środowisko naturalne. Pozwalają na przygotowanie technicz-
ne fi rm naftowych do realizacji takich zadań jak np. ogra-
niczenie negatywnego oddziaływania chemikaliów na ludzi 
i środowisko naturalne poprzez wdrożenie systemu REACH 
(ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals) czy uczestnictwo fi rm naftowych w działaniach 
zapobiegających zmianom klimatycznym i wdrożenie paliw 
silnikowych pochodzenia roślinnego.

Obecność PKN ORLEN na rynku to także udział w inicjaty-
wach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy uczestni-
kami i wspieramy projekty, których celem jest funkcjonowa-
nie biznesu w sposób odpowiedzialny w różnych obszarach.

Global Compact

W grudniu 2003 roku PKN ORLEN przystąpił do inicjatywy 
Sekretarza Generalnego ONZ Kofi  Annana Global Com-
pact. Koncern zadeklarował poszanowanie, wówczas dzie-
więciu, a obecnie już dziesięciu zasad z zakresu przestrze-
gania praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowi-
ska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji. Na stronie 
http://unglobalcompact.org/ przedstawiamy tylko niektóre 
nasze inicjatywy, będące realizacją zasad GC. Udział w tym 
projekcie jest potwierdzeniem otwartości i transparentności 
Spółki, stanowi także publiczne zobowiązanie i poddanie 
weryfi kacji głoszonych zasad oraz ich stosowania. Ostatnią 
ze zgłoszonych przez PKN ORLEN dobrych praktyk była infor-
macja o działaniach realizowanych przez Koncern w ramach 
Programu Responsible Care.

Program Responsible Care

Program Responsible Care stanowi światową inicjatywę prze-
mysłu chemicznego, która zobowiązuje zakłady chemiczne 
do wspólnej pracy w osiąganiu ciągłej poprawy w zakresie 
bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska oraz otwartej 
komunikacji o swoich działaniach. Program realizowany jest 
przez Narodowe Stowarzyszenia Chemiczne w 52 krajach 
na świecie, w których zrzeszone fi rmy wytwarzają ponad 87% 
światowej produkcji chemicznej.

W Polsce działa od 1992 roku pod nadzorem Polskiej Izby 
Przemysłu Chemicznego. Nosi nazwę „Odpowiedzialność 
i Troska”. Obecnie skupia 38 fi rm zajmujących się produk-
cją, dystrybucją i recyklingiem. W ramach Programu jego 
realizatorzy każdego roku deklarują wykonanie określonych 
zadań, mających na celu poprawę swojej działalności w za-
kresie tzw. triady HSE (Health, Safety and Environment), spo-
rządzają i przekazują do Sekretariatu Programu wymaganą 
sprawozdawczość. Na podstawie tych informacji Polska Izba 
Przemysłu Chemicznego – Związek Pracodawców publiku-
je corocznie Raport Środowiskowy. Ten element Programu 
sprawił, że branża chemiczna stała się jednym z polskich 
prekursorów prowadzenia otwartej polityki informacyjnej 
z zakresu ochrony środowiska.

PKN ORLEN przystąpił do Programu w sierpniu 1997 roku, 
wówczas jako Petrochemia Płock S.A., podpisując Deklara-
cję przystąpienia do Programu Odpowiedzialność i Troska. 
Świadomie i dobrowolnie zobowiązał się do działania na 
rzecz zmniejszania swej uciążliwości dla otaczającego śro-

Mija właśnie dziesięć lat od chwili ogłoszenia inicjatywy 
Global Compact przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi  
Annana. Jak ocenia Pan jej wpływ na rozwój idei odpowie-
dzialnego biznesu w Polsce?

Kamil Wyszkowski
Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ 
Global Compact w Polsce

Celem powołania Inicjatywy Global Compact była integracja 
środowiska biznesu wokół działań społecznie odpowiedzial-
nych oraz wypracowanie globalnych standardów dla działań 
w obszarze CSR. Założenie to powiodło się. Udało się dopro-
wadzić do utworzenia w ramach Systemu ONZ największej 
globalnej inicjatywy przedstawicieli sektora prywatnego, któ-
rzy na co dzień konkurując rynkowo, udowodnili, że dla idei 
wyższych, takich jak ochrona praw człowieka czy środowiska 
naturalnego, są gotowi współpracować. Fenomen Inicjatywy 
Global Compact polega na tym, że współpraca ponad po-
działami i różnicami stała się wartością, o którą warto wal-
czyć. Dzięki niej udaje się realizować inicjatywy społeczne, 
które bez zawiązania koalicji nie miałyby szansy zaistnieć. 
W mojej ocenie uruchomienie Inicjatywy Global Compact 
w Polsce było jednym z impulsów, które pomogły zbudować 
solidną podstawę dla współpracy sektora prywatnego i wy-
pracowania wysokich standardów prowadzenia polityki CSR 
w przedsiębiorstwach. Obecnie poprzeczka jest postawiona 
stosunkowo wysoko. Pytanie wciąż otwarte, jak wiele spośród 
fi rm te standardy spełnia. Ostatnia analiza UNDP „Baseline 
study on CSR practicies in the new EU member states and 
candidate countries” wyraźnie pokazuje, że jest jeszcze wiele 
obszarów, w których konieczna jest daleko idąca poprawa.
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dowiska, poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
swoich pracowników, a także społeczności lokalnej. Ponie-
waż Program zawiera w sobie wszystkie elementy Systemu 
Zarządzania Środowiskiem oraz dodatkowo elementy bez-
pieczeństwa procesowego i ochrony zdrowia pracowników, 
stał się jego integralną częścią. Realizacja Programu RC 
stała się jednym z celów przyjętej w 1998 roku przez Petro-
chemię Płock S.A. Polityki Środowiskowej, aktualizowanej 
w 2001 i 2006 roku.

W 2007 roku Firma obchodziła jubileusz 10-lecia reali-
zacji Programu. W tym czasie zrealizowano 92 zadania. 
W 2007 roku Prezes Zarządu PKN ORLEN podpisał Dekla-
rację Poparcia dla Światowej Karty Responsible Care, która 
powstała z inicjatywy Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń 
Chemicznych (ICCA). Jest rodzajem dobrowolnej samore-
gulacji branży chemicznej, zmierzającej w kierunku posza-
nowania ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa lu-
dzi na całym świecie. Określa także możliwości sprostania 
wyzwaniom, jakie niesie ze sobą zasada zrównoważonego 
rozwoju, a także właściwe zarządzanie chemikaliami, zobo-
wiązuje również do zwiększenia przejrzystości działań prze-
mysłu chemicznego. Karta spotkała się z dużym uznaniem 
Sekretarza Generalnego ONZ Kofi  Annana, który ocenił ją 
jako „inspirujący model dla innych branż w zakresie dobro-
wolnej samoregulacji”.

REACH

Prawodawstwo Unii Europejskiej nałożyło na producentów, 
importerów i dalszych użytkowników wymóg zagwarantowa-
nia, że substancje, które: produkują, importują, wprowadza-
ją do obrotu lub stosują – nie wpływają w sposób szkodliwy 
na zdrowie człowieka ani na środowisko. Wymóg ten regu-
luje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady 
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowa-
nych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Rozporządzenie 
REACH weszło w życie 1 czerwca 2007 roku, natomiast jego 
postanowienia będą wprowadzane stopniowo aż do roku 
2018. Określa szczegółowe obowiązki oraz zobowiązania 
producentów, importerów i dalszych użytkowników substan-
cji w postaci własnej, w preparatach i wyrobach. 

Stowarzyszenie Agencji Reklamowych (SAR)

W 2006 roku PKN ORLEN podpisał ze Stowarzyszeniem 
Agencji Reklamowych porozumienie, dotyczące dobrych 
praktyk stosowanych przez Koncern i SAR w procesie wyboru 
agencji reklamowej lub domu mediowego. Koncern dobro-
wolnie stosuje kodeksy branżowe w działaniach marketingo-
wych. Zamawiane przez nas reklamy czy kampanie promo-
cyjne analizowane są także pod kątem stosowania dopusz-
czalnych form reklamy i promocji wobec np. kobiet, dzieci 
czy mniejszości narodowych. Konsekwentnie przekazujemy 
naszym klientom informacje o charakterze ekologicznym. 
Z jednej strony ma to na celu udzielenie jak najpełniejszej 
informacji, z drugiej zaś pełni rolę edukacyjną. Kolejnym 
krokiem na tej drodze jest coraz szersze stosowanie opako-
wań ekologicznych. Nasze materiały informacyjne zawierają 
istotne dane o charakterze ekologicznym i społecznym, także 
te nie wymagane przez prawo.

1997 Podpisanie Deklaracji przystąpienia do Programu i pierwsze cele do
realizacji

Nadanie Petrochemii Płock S.A. prawa używania logo Programu

Podpisanie umowy o prowadzenie Sekretariatu Programu

1998 Wpisanie realizacji Programu jako jeden z celów przyjętej Polityki 
Środowiskowej

1999 Otrzymanie certyfi katu Programu „Odpowiedzialność i Troska”

2000 Audyt weryfi kujący, potwierdzający przyznanie Certyfi katu Realizatora 
Programu

2007 Uchwała Zarządu Nr 3184/07 w sprawie członkowstwa PKN ORLEN 
w organizacji zewnętrznej – Polska Izba Przemysłu Chemicznego/
/Chemeko – Program „Odpowiedzialność i Troska”

Podpisanie deklaracji poparcia dla Światowej Karty Responsible Care

Dziesięciolecie RC
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5.2. Relacje z otoczeniem
PKN ORLEN to od wielu lat ceniony partner nie tylko bizne-
sowy; nasza aktywność przejawia się w wielu różnych dziedzi-
nach. Obejmuje też duży obszar, z racji wielkości i zasięgu 
fi rmy. Aktywnie wspieraliśmy inicjatywy związane z rozwo-
jem kultury i zachowaniem dorobku kulturalnego, ochroną 
środowiska oraz sportem – zarówno profesjonalnym, jak 
i amatorskim. W 2008 roku kontynuowaliśmy współpracę 
z prestiżowymi instytucjami kulturalnymi, takimi jak Filharmo-
nia Narodowa czy Muzeum Narodowe w Warszawie.

Wizerunek marki buduje także zespół rajdowy ORLEN Team, 
reprezentujący fi rmę i kraj we wszystkich najważniejszych im-
prezach rajdowych organizowanych w Polsce i na świecie. 

Szczególne znaczenie przywiązujemy do budowania dobrych 
relacji ze społecznościami, wśród których działamy. Filozo-
fi a fi rmy – dobrego obywatela, jest stale obecna w naszych 
działaniach. Z naturalnych względów gros działań o zasięgu 
lokalnym skupia się w Płocku. 

Działalność lokalna

Pragniemy, aby Spółka była dla mieszkańców Płocka nie 
tylko fi rmą przyczyniającą się do gospodarczego rozwoju 
miasta czy cenionym pracodawcą, ale także dobrym sąsia-
dem i ważnym członkiem społeczności. PKN ORLEN to jeden 
z liderów na polskim rynku pracy i największy pracodawca 
na Mazowszu. Inwestycje, bieżące remonty i przeglądy oraz 
prace serwisowe wykonywane przez fi rmy na rzecz ORLEN 
w kompleksie produkcyjnym w Płocku to kolejne miejsca 
pracy. Koncern przyczynia się do rozwoju Płocka, nie tylko 
wspierając czy wspomagając fi nansowo różnorodne lokal-
ne inicjatywy, ale także poprzez podatki i opłaty wnoszone 
do miejskiej kasy. W 2007 roku Spółka zasiliła budżet gmi-
ny Płock podatkami w łącznej wysokości 102 327 423 zł, 
w 2008 roku była to kwota 104 733 823 zł.

Ważnym wspólnym przedsięwzięciem władz samorządowych 
Miasta Płocka i PKN ORLEN jest Płocki Park Przemysłowo-
-Technologiczny – spójny i funkcjonalny model, w którym 
badania oraz wiedza przyczyniają się do rozwoju nowo-
czesnych technologii, a te z kolei efektywnie wykorzystane 
w przemyśle, będą zaczątkiem tworzenia nowych miejsc 
pracy. Władze samorządowe i kierownictwo Koncernu zde-
cydowały o wspólnej realizacji projektu z uwagi na jego 
nowatorski charakter, stymulowanie rozwoju wiedzy i nauki, 
korzyści biznesowe oraz możliwość utworzenia w Płocku no-
wych, atrakcyjnych miejsc pracy.

Więcej informacji na www.pppt.pl

Zdrowie i bezpieczeństwo

Te kwestie to przedmiot wyjątkowej troski Spółki. Nasza ak-
tywność koncentruje się głównie na kwestiach związanych 
z ochroną zdrowia i życia, w tym przede wszystkim szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa. 

Nie jest więc przypadkiem, że Koncern od lat jest partne-
rem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. To 
także dzięki ofi arności Spółki placówka stała się m.in. po-
siadaczem nowego tomografu komputerowego czy rezo-
nansu magnetycznego oraz innych ważnych elementów 
wyposażenia. W 35. rocznicę powstania Szpitala Koncern 

Jak się Pan czuje, występując w barwach PKN ORLEN, pro-
ducenta paliw VERVA, dających kierowcom energię i poczu-
cie siły? 

Piotr Małachowski
Wicemistrz olimpijski, wicemistrz świata w rzucie dyskiem

Cieszę się, że PKN ORLEN zdecydował się towarzyszyć mi 
na trudnych czasami ścieżkach kariery. Zyskałem tym samym 
odpowiedzialnego partnera, który w swojej strategii sponso-
ringowej umiejętnie łączy realizację celów marketingowych 
z potrzebami benefi cjentów. Dla mnie jako sportowca ważny 
jest fakt, że dzięki temu mogę skoncentrować się na tym, co 
najważniejsze – treningach i walce o sportowe trofea. 

Jako członek kadry narodowej doceniam fakt, że największa 
polska fi rma aktywnie wspiera rozwój krajowego sportu i to 
zarówno zawodowego, jak i amatorskiego. Myślę, że gdyby 
zawodnicy mogli liczyć na podobną pomoc ze strony innych 
polskich przedsiębiorstw, to utalentowani sportowcy mieliby 
dużo łatwiejszą drogę na szczyt.
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został uhonorowany medalem „Zasłużony dla Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolonego w Płocku”. A kolejne wspólne 
przedsięwzięcie – utworzenie nowych stanowisk intensywnej 
opieki medycznej, właśnie nabiera kształtów. Wszystko to 
dar dla płocczan, którzy dzięki zaangażowaniu PKN ORLEN 
mogą liczyć na coraz lepszą i skuteczniejszą pomoc oraz 
opiekę.

Inny ważny program to działania na rzecz jednostek straży 
pożarnych, które otrzymują wsparcie fi nansowe i rzeczowe. 
Specyfi ka produkcji sprawia, że bezpieczeństwo zarówno 
środowiska pracy, jak i otoczenia to „oczko w głowie” władz 
Koncernu. Ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa są 
właśnie jednostki straży pożarnych, zawodowe i ochotnicze, 
które Koncern w ramach prowadzonych działań dobroczyn-
nych dofi nansowuje lub doposaża w sprzęt. Nie można nie 
wspomnieć o płockiej i mazowieckiej policji, którą Fundacja 
ORLEN – Dar Serca wspiera, przekazując darowizny rze-
czowe i fi nansowe. Wspólnie z płockimi policjantami Funda-
cja działa na rzecz podwyższenia poziomu bezpieczeństwa 
w mieście, podejmuje działania edukacyjne, głównie na 
rzecz najmłodszych.

Edukacja

To jeden z priorytetów Spółki. Koncern od wielu lat współpra-
cuje z Politechniką Warszawską, Szkołą Nauk Technicznych 
i Społecznych w Płocku. Tradycyjnie już, podczas inauguracji 
roku akademickiego, wręczane są nagrody dla zwycięzców 
konkursu o „Nagrodę Prezesa PKN ORLEN”. Wyróżniane 
są najlepsze prace dyplomowe oraz badawczo-rozwojowe 
studentów oraz pracowników naukowych Politechniki. Część 
wyników badań jest stosowana w praktyce. W 2007 roku 
Prezes Zarządu wręczył studentom i naukowcom nagrody 
w łącznej wysokości 39 500, a w 2008 roku – 40 500 zł.

Dziedzictwo narodowe

Rozwijamy się dynamicznie, jesteśmy coraz bardziej prężną, 
nowoczesną, efektywnie funkcjonującą fi rmą. Może właśnie 
to, że sami tak pędzimy ku nowoczesności, często skłania 
nas do spojrzenia za siebie. Konsekwentnie, z wielkim zaan-
gażowaniem, włączamy się w dzieło ochrony skarbów kul-
tury. W latach 2006–2008 Koncern przeznaczył 1,4 mln zł 
na prace remontowo-budowlane w opactwie pobenedyk-
tyńskim w Płocku. Wielką radością było obserwowanie, jak 
odzyskiwał dawną świetność ten jeden z najstarszych i naj-
piękniejszych zakątków miasta, a także regionu oraz znana 
atrakcja turystyczna. Zabudowania opactwa, których najstar-
sza część powstała w XII wieku, od 1958 roku znajdują się 
w rejestrze zabytków. Wsparcie starań diecezji płockiej, 
zmierzających do przywrócenia dawnej świetności opactwu 
to kolejny dowód na zaangażowanie Spółki w życie płockiej 
społeczności.

Troszczymy się także o to, aby nie została zapomniana hi-
storia naszej branży. W Bóbrce znajduje się najstarsza, po-
wstała w 1854 roku, kopalnia ropy naftowej na świecie. Na 
jej terenie zostało utworzone Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza. Prezentowane 
w nim autentyczne eksponaty i dokumenty stanowią świade-
ctwo historii przemysłu naftowego od chwili jego powstania 
po czasy współczesne. Muzeum tworzyli pasjonaci, a obiekt 
jest unikatowy w skali światowej. Zostało otwarte dla zwie-

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku i PKN ORLEN oraz 
Fundacja ORLEN – Dar Serca od lat prowadzą współpracę, 
której celem jest poprawa jakości opieki medycznej w Płoc-
ku. Jakie są jej dotychczasowe efekty?

Stanisław Kwiatkowski
Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Bardzo mnie to cieszy, że Wojewódzki Szpital Zespolony jako 
największy zakład opieki zdrowotnej w Płocku może liczyć 
na pomoc PKN ORLEN, największego przedsiębiorstwa na 
naszym terenie, w działaniach na rzecz poprawy jakości 
opieki medycznej. Dobra jakość opieki to nowoczesny sprzęt 
diagnostyczny, ale również troska o poprawę dostępności do 
świadczeń zdrowotnych. Z zadowoleniem podkreślam, że od 
lat PKN ORLEN oraz Fundacja ORLEN – Dar Serca wspiera-
ją Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na obu tych płasz-
czyznach. Pozwolę sobie przypomnieć najważniejsze zadania 
zrealizowane przy udziale PKN ORLEN oraz Fundacji.

W 2005 roku dzięki tej współpracy powstała pracownia re-
zonansu magnetycznego. Jej utworzenie pozwoliło na nowo-
czesną diagnostykę urazów oraz schorzeń nowotworowych. 
Badanie rezonansu jest szczególnie przydatne w diagnostyce 
urazów kręgosłupa, kiedy to prawidłowe i szybkie rozpozna-
nie decyduje o uniknięciu kalectwa.

Kolejnym wspólnym zadaniem było wyposażenie Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii w system monitorujący, 
niezbędny do prowadzenia intensywnej terapii pacjentów. 

Z inicjatywy Fundacji ORLEN – Dar Serca powstał program 
„Ratowanie życia w ciężkich oparzeniach”, który jest w trakcie 
realizacji. Celem projektu jest nowoczesne, specjalistyczne 
leczenie pacjentów ciężko oparzonych we wczesnej fazie cho-
roby, przed ewentualnym przekazaniem do specjalistycznego 
ośrodka leczenia oparzeń. W ramach programu powstanie 
sześć stanowisk intensywnej opieki medycznej, gotowych do 
opieki nad pacjentami z oparzeniami oraz zostanie wyszko-
lony personel medyczny w specjalistycznych ośrodkach. Na-
sze starania o  poprawę dostępności do świadczeń medycz-
nych zaowocowały powstaniem programu zdrowotnego dla 
mieszkańców Płocka i okolic pod tytułem „Program diagno-
styki obrazowej schorzeń kręgosłupa”. Jest on fi nansowany 
przez Fundację ORLEN – Dar Serca i obecnie realizowany. 
Jak widać, nasza współpraca układa się dobrze, prawdopo-
dobnie dlatego, że cel, jaki nam przyświeca, jest wspólny.
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dzających w 1972 roku, w 150. rocznicę urodzin Ignacego 
Łukasiewicza. Jest to niezwykle ciekawy obiekt, wspaniałe 
miejsce dla miłośników historii. Oryginalne, znakomicie 
wyeksponowane muzealia i otoczenie sprawiają, że jest to 
miejsce najlepsze do poznawania historii wydobycia ropy 
naftowej i gazu w Polsce. Więcej informacji można znaleźć 
pod adresem www.bobrka.pl. W 2004 roku PKN ORLEN 
wraz z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. 
oraz Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego powoła-
ły Fundację Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza.

Fundusze grantowe

W 2002 roku PKN ORLEN przystąpił do realizacji Programu 
Partnerstw Międzysektorowych z udziałem Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Rolą UNDP było 
doradztwo i koordynacja współpracy pomiędzy przedstawi-
cielami sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego 
oraz dbałość o uwzględnienie zasad zrównoważonego roz-
woju w budowaniu strategii miasta.

Nowatorski w skali kraju projekt „Forum dla Płocka” wyko-
rzystywał formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Zaan-
gażowanie Koncernu odzwierciedlało przede wszystkim nową 
wizję PKN ORLEN, który w długofalowe plany własnego roz-
woju wpisał budowanie pozytywnych relacji ze społecznością 
lokalną, działanie na rzecz środowiska naturalnego i dbanie 
o własnych pracowników. Kolejnym krokiem było utworzenie 
w 2003 roku Funduszu Grantowego dla Płocka, stanowiące-
go mechanizm współfi nansowania działań podejmowanych 
przez płockie organizacje społeczne na rzecz realizacji celów 
strategii zrównoważonego rozwoju miasta. Wspierał inicjaty-
wy obywatelskie, aktywizował podmioty posiadające ogra-
niczone środki fi nansowe na działalność własną, wzmacniał 
zaangażowanie społeczne, promował nowatorskie projekty. 
Kontynuatorem działań na rzecz społeczności lokalnych jest 
powołana w roku 2005 fundacja „Fundusz Grantowy dla 
Płocka”, której Koncern jest jednym z fundatorów. Wspiera 
ona m.in. inicjatywy na rzecz podwyższania wykształcenia 
płocczan, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i eko-
nomicznemu, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, popra-
wy stanu ochrony oraz promocji zdrowia. Więcej informacji 
pod adresem www.fundusz.ump.pl.

Model płocki został powtórzony przez PKN ORLEN w Ostro-
wie Wielkopolskim. Począwszy od roku 2004 Koncern wspie-
rał Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w realizacji projek-
tów na rzecz społeczności lokalnej, wdrażanych w ramach 
projektu „Fundusz Grantowy dla Ostrowa Wielkopolskiego”. 
Od roku 2006 PKN ORLEN współpracuje ze Stowarzysze-
niem „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa 
Wielkopolskiego”. 

Szersze informacje o działalności Stowarzyszenia można 
znaleźć pod adresem www.funduszgrantowy.pl.

Zaangażowanie Koncernu w te projekty to zupełnie nowa ja-
kość współpracy biznesu ze społecznością lokalną, polega-
jący na połączeniu aktywności i wkładu fi nansowego samo-
rządów lokalnych ze wsparciem Koncernu oraz powiązaniu 
projektów z długofalowymi planami rozwoju.

Co wyróżnia płocką Fundację oraz prowadzone przez nią 
programy, w tym grantowe, od innych tego rodzaju projek-
tów?

Iwona Tandecka
Prezes Zarządu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Przede wszystkim to, że jest to pierwszy w Polsce, wypracowa-
ny w toku wzajemnych konsultacji projekt partnerstwa pub-
liczno-prywatnego, który nieprzerwanie do dziś łączy biznes 
i samorząd w pracy na rzecz trzeciego sektora. Dzięki wspar-
ciu Fundatorów od 2003 roku w sześciu edycjach konkursów 
grantowych sumą przekraczającą 3 miliony złotych wsparliśmy 
realizację ponad 200 projektów! Wymienić tu można m.in.: 
kurs języka migowego, renowację XVII-wiecznych starodruków 
jednej z najstarszych w Polsce Biblioteki im. Zielińskich, druk 
tyfl omap, które niewidomym uczniom pomagają w nauce 
orientacji przestrzennej, powstanie klubu teleinformatycznego 
dla osób bezrobotnych. Dzięki konkursom grantowym najzdol-
niejsi płoccy uczniowie mogą przygotować się do olimpiad 
humanistycznych z wykładowcami wyższych uczelni, niepełno-
sprawne dzieci uczestniczyć w bezpłatnej rehabilitacji, a mło-
dzi sportowcy wyjechać na liczne obozy sportowe. 

Wspieramy płockie NGO, organizując szkolenia tematyczne, 
pomagamy w promocji projektów. Dla sprawniejszej komu-
nikacji na naszej stronie internetowej uruchomiliśmy forum, 
na którym zainteresowani mogą wymieniać się opiniami, za-
mieszczać ogłoszenia, informować o swojej pracy. 

Wyjątkowość Fundacji to także z jednej strony ogromne 
zaangażowanie benefi cjentów i ich kreatywność, z drugiej 
natomiast doskonała współpraca partnerów biznesowych 
z samorządem. Płocki przykład partnerstwa promowany jest 
jako dobra praktyka na licznych konferencjach i spotkaniach 
krajowych oraz zagranicznych.
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Działania na rzecz społeczeństwa

ORLEN.Bezpieczne Drogi

W 2008 roku odbyła się trzecia już edycja programu „ORLEN. 
Bezpieczne Drogi”. Tym razem przebiegała pod hasłem „Ro-
dzice wzorem dla dziecka”. PKN ORLEN stawia sobie za cel 
aktywizowanie środowisk lokalnych i branżowych w działaniach 
na rzecz bezpieczeństwa. 

Kampania „ORLEN.Bezpieczne Drogi” była kilkukrotnie na-
gradzana i wyróżniana m.in. przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W 2008 roku 16 laureatów otrzymało nagrody o łącznej 
wartości 500 tys. zł. W myśl regulaminu przyznano je w trzech 
kategoriach: inicjatywy lokalne, regionalne i ogólnopolskie. 
Kapituła Konkursu przyznała też nagrody specjalne, wy-
różniając dwie inicjatywy szczególnie promujące działania 
związane z hasłem przewodnim konkursu: „Rodzice wzorem 
dla dziecka”. Otrzymane nagrody laureaci przeznaczyli na 
dalszy rozwój działań realnie wspierających bezpieczeństwo 
ruchu drogowego w Polsce.

Fundacja ORLEN – Dar Serca

Powołana przez Koncern w 2001 roku Fundacja ORLEN 
– Dar Serca w 2007 roku otrzymała status organizacji po-
żytku publicznego. Jej celem jest:
• ochrona i promocja zdrowia, w tym również działania na 

rzecz osób niepełnosprawnych;
• pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej;
• promowanie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecznoś-

ci lokalnych;
• wspieranie działań na rzecz podtrzymania tradycji naro-

dowej, pielęgnacji polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Główne programy Fundacji to:
• ogólnopolski program stypendialny dla uczniów i studen-

tów. Dodatkowo w 2009 roku został uruchomiony nowy 
program stypendialny dla dzieci i młodzieży szkół płoc-
kich. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się ucznio-
wie gimnazjów i szkół średnich zlokalizowanych na terenie 
miasta Płocka;

• promowanie rodzicielstwa zastępczego w formie rodzin-
nych domów dziecka. Fundacja opiekuje się 280 placów-
kami w całej Polsce, w których przebywa około 2000 dzie-
ci, udzielając pomocy na cele zdrowotne, socjalne, ale 
także prowadząc program stypendialny dla podopiecz-
nych i organizując dla nich i ich opiekunów wypoczynek 
wakacyjny;

• działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci na drodze, po-
legające na wspieraniu działań szkół, przedszkoli, policji 
i innych podmiotów dbających o bezpieczeństwo dzieci 
w ruchu drogowym;

• ochrona zdrowia i życia, ze szczególnym naciskiem na po-
moc dzieciom. Fundacja wspiera także płockie placówki 
medyczne. W roku 2009 Fundacja ORLEN – Dar Serca 
wraz z PKN ORLEN zorganizowała dla mieszkańców Płoc-
ka i powiatu płockiego bezpłatny program diagnostyki ob-
razowej schorzeń kręgosłupa z wykorzystaniem rezonansu 
magnetycznego. 

Panie Profesorze, fundacje korporacyjne są jednymi z naj-
bardziej rozpoznawalnych podmiotów prowadzących dzia-
łalność dobroczynną. Czy sądzi Pan, iż może oznaczać to, 
że fi rmy coraz więcej uwagi przywiązują do swej aktywności 
w obszarze społecznym?

Prof. zw. dr hab. inż. Jan Krzysztof Kurzydłowski
Przewodniczący Rady Fundacji ORLEN – Dar Serca

Na tak zadane pytanie trudno jest odpowiedzieć inaczej 
niż twierdząco. Bez wątpienia fi rmy, prowadzące działal-
ność gospodarczą coraz więcej uwagi przywiązują do swej 
aktywności w obszarze społecznym. Z drugiej strony mamy 
znacznie więcej możliwości, jeśli chodzi o wskazanie przy-
czyn tego zainteresowania. W nieco cynicznym tonie można 
powiedzieć, że chęć działań w sferze społecznej jest formą 
promocji, której koszta można, prawie bezpośrednio, wpisać 
w koszta marketingu. Mnie jednak bardziej odpowiada teza, 
że działania tego typu wynikają ze zrozumienia konieczności 
strategii tak zwanego zrównoważonego rozwoju. Rozwoju, 
który wymaga dbałości nie tylko o efekt gospodarczy, ale 
także o środowisko naturalne i również o tkankę społeczną, 
w której funkcjonuje dana fi rma. Przykładem takiego właśnie 
podejścia jest obserwowane w ostatnich latach zainteresowa-
nie redukcją emisji do atmosfery tak zwanych gazów cieplar-
nianych, w tym dwutlenku węgla. Na drugim biegunie dzia-
łań społecznych wiele fi rm, w tym fi rm sektora chemicznego, 
prowadzi godną podziwu działalność charytatywną. Należy 
do nich także PKN ORLEN, który, dla przejrzystości i unik-
nięcia podejrzeń o naruszanie ładu korporacyjnego, wspiera 
szerokie grono benefi cjentów poprzez działalność fundacji 
dobroczynnej, Fundacji ORLEN – Dar Serca. Od wielu lat 
niesie ona nieocenioną pomoc dla wielu osób w potrzebie, 
w tym dzieci z rodzinnych domów dziecka. Jestem dumny, że 
mogę w skromny sposób dopisać się do tej godnej podziwu 
społecznej działalności PKN ORLEN, pełniąc od pewnego 
czasu funkcję przewodniczącego Rady Fundacji.

Więcej informacji na temat Fundacji ORLEN – Dar Serca 
można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.orlendarserca.pl
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Wolontariat

Wolontariat Pracowniczy jest ważnym elementem kultury 
korporacyjnej PKN ORLEN. Program adresowany jest do 
wszystkich pracowników, którzy chcą pomagać innym, przy 
wsparciu Koncernu. Program integruje pracowników wokół 
pozytywnych, wartościowych przedsięwzięć oraz zachęca do 
inicjowania i podejmowania wspólnych działań dobroczyn-
nych. Koordynatorom programu udało się zgromadzić liczną 
grupę osób angażujących się w inicjowane przez PKN ORLEN 
lub przez nich samych projekty.

W ramach Wolontariatu Pracowniczego realizowane są róż-
norodne działania ekologiczne, charytatywne i społeczne. 
Jednym z wielu przedsięwzięć dobroczynnych Spółki jest 
prowadzony od kilku lat konkurs na najpiękniejszą bożo-
narodzeniową kartkę fi rmową. Konkurs adresowany jest do 
podopiecznych rodzinnych domów dziecka, będących pod 
opieką Fundacji ORLEN – Dar Serca. Spośród nadesłanych 
prac jury, składające się z przedstawicieli najwyższych władz 
Koncernu, dokonuje wyboru tej, która stanie się pocztów-
ką korporacyjną i wraz ze świątecznymi życzeniami trafi  do 
klientów, współpracowników oraz partnerów biznesowych 
PKN ORLEN. Autor wybranej przez jury kartki oprócz dumy 
z faktu, iż jego dzieło stało się zimową kreacją Koncernu, 
otrzymuje specjalną nagrodę. 

W roku 2008 po raz drugi zrealizowaliśmy projekt „Spełnia-
my marzenia”. Kilkadziesiąt spośród nadesłanych na konkurs 
prac wystawianych jest na nietypowej aukcji, w której mogą 
uczestniczyć wszyscy pracownicy Koncernu. Pracownik, aby 
stać się posiadaczem wybranej przez siebie pocztówki, musi 
spełnić marzenie jej autora. Lista życzeń podopiecznych RDD 
była bardzo zróżnicowana – można na niej znaleźć nie tylko 
lalki, misie, biżuterię, ale także komputery, odtwarzacze DVD 
oraz pomoce naukowe. Marzenia dzieci spełniali zarówno 
pracownicy indywidualnie, jak i grupy pracowników. Każdy, 
który choć na chwilę stał się Świętym Mikołajem i spełnił ma-
rzenie uczestnika konkursu, otrzymał na pamiątkę specjalny 
„Certyfi kat Wolontariusza” oraz oprawioną kartkę. Wszystkie 
prezenty zostały wręczone dzieciom na spotkaniu ze Świętym 
Mikołajem i wolontariuszami, zorganizowanym dla wszyst-
kich uczestników konkursu.

Akcja Wolontariatu Pracowniczego „Spełniamy marzenia” 
przyciąga coraz liczniejsze grono – w 2008 roku w porów-
naniu z rokiem 2007 prawie dwukrotnie wzrosła liczba pra-
cowników, którzy spełnili dziecięce marzenia.
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Zajmuje się Pani koordynowaniem programu Wolontariat 
Pracowniczy w PKN ORLEN. Co Pani zdaniem powoduje, że 
co roku grono angażujących się pracowników jest większe?

Wioletta Gorczyca
Specjalista w Biurze Komunikacji Korporacyjnej PKN ORLEN

Najważniejsze w Wolontariacie Pracowniczym PKN ORLEN 
okazały się efektywna komunikacja i otwarte relacje 
z pracownikami – zarówno nowymi wolontariuszami, jak i ty-
mi, którzy są w projekcie od początku. Lata funkcjonowania 
i ciągłego rozwoju Wolontariatu pokazały, że w naszych pra-
cownikach tkwi ogromny potencjał, który wykorzystują w ak-
cjach społecznych. Ideą naszego Wolontariatu jest osobiste 
zaangażowanie się pracowników, wynikające z chęci pomocy 
oraz ich wewnętrznych motywacji do udziału w dobroczynno-
ści. Każdy pracownik dokonuje osobistego wyboru dołącze-
nia do grona wolontariuszy. W całym procesie najważniej-
sze są indywidualne spotkania z pracownikami – rozmowy 
o inicjatywach i oczekiwaniach. To nasi pracownicy dają nam 
inspirację do poszukiwania i realizacji nowych projektów do-
broczynnych. Wolontariusze Koncernu zachęceni radością 
i satysfakcją z niesienia pomocy, a także sukcesem akcji, 
do której dołączyli, z niecierpliwością oczekują na kolejne. 
Największą wartością i motywacją do dalszych działań dla 
naszych wolontariuszy jest przede wszystkim bezinteresowne 
czerpanie radości z widocznych wyników udzielonego wspar-
cia. Bez wątpienia angażowanie się w działania dobroczyn-
ne wynika przede wszystkim z naszej osobistej świadomości, 
lecz również utożsamiania się pracowników z wartościami 
i kulturą fi rmy, w której pracujemy.
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Certyfi katy posiadane przez PKN ORLEN, 
potwierdzające zgodność z wymaganiami 
przyjętych standardów
• Certyfi kat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
• Certyfi kat Systemu Zarządzania Środowiskowego 

ISO 14001:2004
• Certyfi kat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 

i Higieną Pracy PN-N-18001:2004
• Certyfi kat Systemu Zarządzania Jakością AQAP 2120:2003
• Certyfi kat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 

Informacji PN-I-07799-2:2005

Indeks adresów internetowych 
zawartych w Raporcie
www.orlen.pl
(Polski Koncern Naftowy ORLEN)

www.raportroczny.orlen.pl
(Raport Roczny PKN ORLEN 2008)

www.orlendarserca.pl
(Fundacja ORLEN – Dar Serca)

www.fundusz.ump.pl
(Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”)

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
(Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa 
dla Ostrowa Wielkopolskiego”)

www.orlenbezpiecznedrogi.pl
(Kampania społeczna ORLEN.Bezpieczne drogi)

www.bobrka.pl
(Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
w Bóbrce)

www.pppt.pl
(Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny)

www.globalreporting.org
(Global Reporting Initiative)

www.peregrinus.pl
(Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ)

www.unglobalcompact.org
(United Nations Global Compact)
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Indeks wskaźników GRI

Wskaźnik Numer strony

Profi l
 Strategia i Analiza

1.1 5
1.2 5, 23, 59

 Profi l organizacyjny
2.1 9
2.2 25
2.3 9
2.4 9
2.5 9
2.6 10
2.7 9, 23
2.8 10-12
2.9 13

2.10 17-19

Parametry raportu
 Profi l raportu

3.1 13
3.2 13
3.3 13
3.4 80

 Zakres i zasięg raportu
3.5 14
3.6 13
3.7 9
3.8 9
3.9 15

3.10 13
3.11 13

 Indeks treści GRI
3.12 78-79

 Weryfi kacja
3.13 15

Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie
 Nadzór

4.1 56
4.2 56
4.3 56
4.4 53-55, 58
4.5 56
4.6 56
4.7 56
4.8 8, 34, 53
4.9 56

4.10 56
 Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne

4.11 55
4.12 16-17, 69
4.13 69

 Angażowanie interesariuszy
4.14 13
4.15 13
4.16 54-55, 65
4.17 14, 54-55, 62

Wskaźnik Numer strony

Wskaźniki ekonomiczne
EC1 11
EC5 50
EC6 65
EC8 64, 72-74
EC9 72-74

Wskaźniki środowiskowe
EN5 29, 50
EN6 24-25, 29
EN7 29
EN8 11, 34

EN11 39
EN12 39
EN15 39
EN16 35
EN18 29
EN20 11-12, 35
EN21 11
EN22 38
EN23 38
EN24 38
EN26 24-25, 43
EN29 27-28
EN30 12, 38

Wskaźniki społeczne

 Wskaźniki w zakresie praktyk dotyczących zatrudnienia i godnej pracy

LA1 48
LA2 48
LA3 50
LA6 42
LA7 12, 41

LA10 49
LA13 48, 56

 Wskaźniki w zakresie respektowania praw człowieka
HR1 65
HR3 49

 Wskaźniki wpływu na społeczeństwo
SO5 64

 Wskaźniki w zakresie odpowiedzialności za produkt
PR2 26
PR7 64
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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.: 22 695 35 50 
fax: 22 695 35 17

Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Barbara Tęcza, Kierownik Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu
tel.: 22 695 35 92
fax: 22 695 34 70
e-mail: barbara.tecza@orlen.pl

Marek Krawczyk
tel.: 22 695 35 62
fax: 22 695 34 70
e-mail: marek.krawczyk@orlen.pl

Rzecznik ds. Etyki

Ewa Bielicka-Piesyk
tel.: 24 365 33 02
fax: 24 365 53 12
e-mail: rzecznik.etyki@orlen.pl

Rzecznik Prasowy

Dawid Piekarz
tel.: 22 695 34 57
fax: 22 695 35 27
e-mail: dawid.piekarz@orlen.pl

Biuro Prasowe w Płocku

Beata Karpińska
tel.: 24 365 41 50
fax: 24 365 50 15
e-mail: media@orlen.pl





www.orlen.pl




