Społeczna odpowiedzialnośc bizneśu i
zrownowazony rozwoj
Załącznik do Raportu Srodowiśkowego
2016
Poniżej prezentujemy materiał dotyczący wybranej działalności w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju ankietowanych podmiotów w ramach
Raportu Środowiskowego 2016.
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1. Alwernia S.A.
Spółka „Alwernia” S.A. realizuje strategię, której ideą jest społeczna odpowiedzialność
biznesu przejawiająca się przejrzystymi i etycznymi działaniami biznesowymi. Idea ta
realizowana jest poprzez:



działania skierowane do zewnętrznych interesariuszy firmy



dbałość o środowisko



działania realizowane na rzecz pracowników firmy



działalność charytatywną

Działania skierowane do zewnętrznych interesariuszy firmy to:
- wniesieniu dużego wkładu przez Spółkę w ciągu swojej ponad 90-letniej
działalności w tworzenie bogactwa i dochodu regionu oraz w rozwój społeczności
lokalnej poprzez: tworzenie miejsc pracy, rozszerzanie i dywersyfikację działalności
gospodarczej oraz poprzez rozwój technologiczny, inwestycje i promowanie
miejscowości oraz regionu w Polsce i na świecie.
- stosowanie uczciwych praktyk postępowania i relacji między organizacjami a
instytucjami rządowymi, jak również między organizacjami a ich partnerami,
dostawcami, wykonawcami, klientami, konkurentami i stowarzyszeniami
- regularne prowadzenie badań satysfakcji klienta z produktów i usług firmy
- współpraca ze szkołami oraz uczelniami, zapewnienie uczniom i studentom
możliwości odbycia praktyk i staży
- rzetelne przedstawianie informacji o produktach i oferowanych usługach
- stosowanie się do norm Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania
Środowiskowego, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Dbałość o środowisko przejawia się poprzez:
- wprowadzenie, jako jednego z priorytetów strategii Spółki dbałości o środowisko
- ograniczanie emisji zanieczyszczeń
- wdrożenie technologii na bazie materiałów odpadowych.
- dążenie do jak najefektywniejszego zarządzania mediami i surowcami
- wprowadzenie następujących systemów zarządzania: Systemu Zarządzania Jakością,
na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001; Systemu Zarządzania
Środowiskowego, na zgodność z wymaganiami normy ISO 14001; Systemu

Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, na zgodność z wymaganiami normy ISO
22000.
Ideą prowadzenia produkcji związków chemicznych, w tym również niebezpiecznych, jest ich
wytwarzanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tj. w sposób bezpieczny dla
zdrowia i życia ludzi oraz z jak najmniejszym ryzykiem negatywnego oddziaływania na
środowisko. „Alwernia” SA przywiązuje niezwykle dużą wagę do ochrony środowiska, a
zmieniające się prawo obliguje nas dodatkowo do podejmowania działań polegających na
dostosowaniu firmy do coraz bardziej rygorystycznych standardów. Spółka traktuje
zarządzanie proekologiczne, jako priorytet strategii i stale dąży do uzyskania wizerunku
przedsiębiorstwa, którego dewizą jest troska o ochronę środowiska naturalnego. Na
przestrzeni lat Spółka dokonała istotnych zmian technologicznych i organizacyjnych i nadal
podejmuje szereg działań, które mają na celu zminimalizować wpływ na środowisko
naturalne: wdrożenie polityki środowiskowej, wdrażanie ekologicznych technologii,
segregacja odpadów i unieszkodliwianie przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne
zezwolenia. Spółka posiada wymagane prawem decyzje administracyjne z zakresu
korzystania ze środowiska, w tym pozwolenia zintegrowane dla eksploatowanych instalacji
technologicznych, czyli dokumenty poświadczające, że prowadzą działalność zgodną z
obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Firma dotrzymuje w
swojej działalności parametrów określonych w ustawach, rozporządzeniach, a także w
decyzjach administracyjnych. Zakład monitoruje swoje oddziaływanie na środowisko poprzez
prowadzenie badań i pomiarów emisji z instalacji oraz pomiarów imisji, opadu pyłu, pomiary
kontrolne
jakości wód. Wyniki pomiarów potwierdzają, że oddziaływanie zakładu
na otoczenie naturalne maleje z roku na rok. Spółka wprowadza bezodpadowe technologie
produkcji spełniające wymogi ostrych przepisów ekologicznych. Działanie zgodne z
obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami, a także społeczna
odpowiedzialność
i włączanie aspektów społecznych i środowiskowych w proces podejmowania decyzji praktykowane są we wszystkich obszarach działania Spółki.
Większość inwestycji w ostatnich latach była realizowana w oparciu o istniejącą
infrastrukturę z wykorzystaniem jako surowców produktów ubocznych. Obecnie produkcja
odbywa się w technologiach bezodpadowych.

Działania realizowane na rzecz pracowników firmy to:
- pakiety medyczne
- wysokie standardy BHP
- projekt dotyczący profilaktyki zdrowotnej i niepełnosprawności dla pracowników
- posiadanie przez Spółkę wewnętrznego funduszu socjalnego
- stwarzanie możliwości rozwoju zawodowego
- podejmowanie działań mających na celu poszanowanie praw każdego pracownika

Działalność charytatywna:
„Alwernia” S.A. jako firma świadoma swojej społecznej odpowiedzialności od wielu lat
aktywnie angażuje się w liczne przedsięwzięcia społeczne na szczeblu lokalnym, wspiera
ważne inicjatywy kulturalne, edukacyjne, charytatywne, sportowe i edukacyjne.
Na organizowane przez Polski Związek Krwiodawców akcje oddawania krwi przez
pracowników i nie tylko, Spółka udostępnia bezpłatnie pomieszczenia.

2. ANWIL S.A.
ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką sektora Wielkiej Syntezy
Chemicznej. Bogate portfolio produktów sprawia, że spółka eksportuje je do niemal 40
krajów na całym świecie. Szeroka skala działalności włocławskiego przedsiębiorstwa
determinuje dużą odpowiedzialność. Z tego powodu nadrzędnym celem ANWILU jest
utrzymywanie równowagi między efektywnością biznesową spółki a interesem społecznym.
Stąd też zobowiązania, jakie na siebie nakłada, wobec otoczenia społecznego wykraczają
daleko poza generowane wyniki finansowe.
Ład organizacyjny
Wraz z prężnym rozwojem spółki, wzrostem jej konkurencyjności, a także wejściem na nowe
rynki, ANWIL wprowadził również zmiany w kulturze organizacyjnej. Ich fundamentem są
Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN, której włocławska firma jest integralną
częścią. Określają one podejście do realizacji zadań i osiągania ambitnych celów.
Wartościami będącymi drogowskazem w codziennej działalności przedsiębiorstwa są
Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia i Niezawodność. Stanowią one element misji
ANWIL, która brzmi: „Tworząc chemię, napędzamy przyszłość”.
Praktyki z zakresu prawa pracy
Zgłoś zagrożenie
Pracownicy ANWILU ze względu na specyfikę produkcji chemicznej codziennie mają do
czynienia z substancjami, których stosowanie odbywa się w ściśle określonych warunkach z
przestrzeganiem rygorystycznych zasad postępowania. To na ich barkach spoczywa
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie kolegów oraz lokalnej społeczności. Z tego
właśnie powodu ANWIL dokłada wszelkich starań, aby wzmacniać poczucie
odpowiedzialności wśród załogi. Służy temu m.in. program Zgłoś zagrożenie. Pracownicy
sami identyfikują miejsca występowanie potencjalnych zagrożeń, proponując sposób ich
wyeliminowania. Zgłaszanie zagrożeń odbywa się poprzez specjalny formularz, dostępny w
intranecie dla każdego pracownika. Jego intuicyjna i przyjazna użytkownikom forma pozwala
w precyzyjny sposób dokonać zgłoszenia, co z kolei przekłada się na szybkość wdrożenia
zaproponowanego przez pracownika usprawnienia. W 2016 r. w ramach programu
zidentyfikowano 375 potencjalnych zagrożeń, z których wyeliminowano 357, czyli 95% (w
2015 r. z 371 zgłoszonych wyeliminowano 344, czyli 91%).

Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy
ANWIL prowadzi działalność, która wymaga zachowania najwyższych standardów
bezpieczeństwa na wszystkich etapach cyklu produkcji. Dlatego w spółce funkcjonują
systemy bezpieczeństwa oraz środki prewencji obejmujące wszystkie poziomy organizacyjne
oraz technologiczne, w tym bezpieczeństwo i higienę pracy, ANWIL zachęca pracowników
do aktywnego zapobiegania wypadkom, co przyczynia się do kształtowania kultury
bezpieczeństwa. Służy temu m.in. organizowanie Tygodnia Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy.
Głównym celem wydarzenia jest pogłębianie wiedzy pracowników nt. szeroko pojętego bhp,
m.in. umiejętności oceny zagrożeń dla zdrowia, życia oraz środowiska, czemu służą
specjalistyczne szkolenia m.in. dot. właściwego doboru środków ochrony indywidualnej
prowadzone przez ekspertów Centralnego Instytut Ochrony Pracy oraz szkolenie z zakresu
udzielania pierwszej pomocy dla osób posiadających auta służbowe, wykłady specjalistów z
Państwowej Inspekcji Pracy i praktyczne ćwiczenia gaszenia pożarów gaśnicami
przenośnymi, a także zajęcia z resuscytacji z użyciem fantomu. Zakończeniem Tygodnia jest
Piknik Bezpieczeństwa dla pracowników i ich rodzin, w trakcie którego odbywają się m.in.
konkursy wiedzy, pokazy sprawnościowe Zakładowej Straży Pożarnej oraz pokazy udzielania
pierwszej pomocy ofiarom wypadków samochodowych i nad wodą.
Rozwój pracowników
ANWIL wspiera swoich pracowników zarówno w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, jak
i poziomu wykształcenia, oferując im dofinansowanie studiów podyplomowych, zapewniając
udział w specjalistycznych kursach, sympozjach i konferencjach branżowych. Przy pomocy
oceny okresowej pracownik wraz ze swoim przełożonym opracowują indywidualną ścieżkę
rozwoju zawodowego, ustalając kolejne kroki, umożliwiające mu awans poziomy bądź
pionowy. W związku z przynależnością ANWILU do Grupy ORLEN pracownicy mogą
rozwijać się także poza strukturami włocławskiej spółki, korzystając z polityki mobilności
obowiązującej w koncernie.
Ludzie, którzy mają hobby są pełni pozytywnej energii. Dlatego ANWIL wspiera
pracowników także po godzinach pracy. Służy temu program ANWIL Pasja, w którym
pracownicy mogą się ubiegać o dofinansowanie swoich aktywności w czasie wolnym. Spółka
integruje również pracowników uprawiających sport, umożliwiając im w programie ANWIL
na sportowo wspólne ćwiczenia pod okiem profesjonalnych trenerów.
ANWIL – zatrudniając ponad 1200 osób – jest jednym z największych pracodawców w
województwie kujawsko-pomorskim. Spółka pozostaje otwarta zarówno na doświadczonych
ekspertów, posiadających unikalną wiedzę na temat procesów produkcyjnych, jak i świeżo
upieczonych absolwentów szkół technicznych. Włocławska spółka z Grupy ORLEN - w
ramach programu Z ANWILEM na start - zaprasza uczniów, studentów i absolwentów do
odbycia staży.
Uczciwe praktyki operacyjne
Kodeks postępowania dla Dostawców ANWIL

Łańcuch dostaw stanowi jeden z kluczowych czynników sukcesu rynkowego. Jednak jego
rola jest daleko większa niż tylko zapewnienie stałej redukcji kosztów związanych z
zakupami surowców, czy usług. Transparentność procesów, wchodzących w jego skład jest
bowiem jednym z elementów postrzegania danej firmy, o którym decydują przecież także
informacje dotyczące tego z kim, i w jaki sposób dane przedsiębiorstwo współpracuje.
ANWIL współpracuje z blisko 6000 kontrahentów i zależy mu, aby jego partnerzy biznesowi
podzielali wartości, którymi się kieruje. Właśnie dlatego firma wdrożyła Kodeks
postępowania dla Dostawców ANWIL, który przyczyni się do zwiększenia transparentności
prowadzenia procesów wchodzących w skład łańcucha dostaw. Dokument ma stanowić
vademecum współpracy na linii ANWIL–dostawcy. Spółka oczekuje od swoich partnerów
biznesowych postawy stałego doskonalenia się w zakresie wytyczonych w kodeksie
standardów społecznych, środowiskowych, etycznych oraz z zakresu ładu korporacyjnego.
Wdrożenie dokumentu i zobowiązanie partnerów procesów zakupowych do przestrzegania
zawartych w nim zasad da spółce pewność, że dostawcy, z którymi kooperuje przestrzegają
obowiązujących w firmie standardów, a oferenci ubiegający się o możliwość zdobycia
kontraktu mają pełną świadomość oczekiwań wobec nich. Jednocześnie ANWIL zobowiązał
się do wspierania swoich dostawców i wykonawców w budowaniu świadomości i
promowania najlepszych praktyk CSR.
Środowisko
ANWIL łączy rozwój ekonomiczny z troską o środowisko naturalne, pracowników oraz
lokalne społeczności. Ze względu na usytuowanie w dolinie Wisły, blisko terenów rolniczych
spółka szczególnie angażuje się w akcje wspierające ochronę środowiska naturalnego, w tym
dbałość o jakość wód w Kujawsko-Pomorskiem. ANWIL od ponad dwóch dekad uczestniczy
w międzynarodowym programie Odpowiedzialność i Troska integrującym wiodące firmy
branży chemicznej wokół idei ochrony środowiska i zdrowia. Spółka od 2002 r. jest
koordynatorem organizowanej we Włocławku przez Sekretariat Programu akcji „Drzewko za
Butelkę”. Inicjatywa polega na zbieraniu zużytych butelek PET, które następnie kierowane są
do recyklingu i przekazywaniu placówkom uczestniczącym w przedsięwzięciu sadzonek
drzew i krzewów. We wszystkich 15 edycjach dzieci z Włocławka zebrały najwięcej butelek
PET w kraju - w sumie aż 5 866 616 sztuk.
Pan Karp zarybia Wisłę
Stałym elementem strategii przedsiębiorstwa jest troska o środowisko, zakładająca m.in.
ochronę zasobów naturalnych oraz krzewienie edukacji ekologicznej. Dlatego spółka
angażuje się w akcje wspierające rozwój i ochronę środowiska naturalnego, w tym dbałość o
jakość wód w województwie kujawsko-pomorskim. Akcja Pan Karp zarybia Wisłę była
działaniem, dzięki któremu ANWIL po raz kolejny wniósł swój wkład w kształtowanie
świadomości ekologicznej społeczności lokalnej. Towarzystwo Promocji Ryb przy wsparciu
ANWIL zorganizowało w 2016 r. po raz drugi konkurs Pan Karp zarybia Wisłę. W
wydarzeniu wzięli udział zwycięzcy wyłonieni spośród uczniów 15 włocławskich szkół i
przedszkoli oraz 16 placówek pedagogicznych z sześciu województw: mazowieckiego,
zachodniopomorskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, a także
łódzkiego. Założeniem przedsięwzięcia było podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat

znaczenia ryb dla ekosystemu oraz popularyzacja ichtiologii. Nagrodą główną w konkursie
był udział zwycięzców w akcji zarybiania Wisły narybkiem węgorza, która miała miejsce na
nabrzeżu Wisły, na terenie należącym do ANWIL. Laureaci konkursu pod okiem ichtiologa,
rybaków oraz eksperta z Towarzystwa Promocji Ryb wpuścili do Wisły ponad 10 tysięcy
narybku węgorza. Wpuszczenie narybku do Wisły zwiększy populację drapieżników w rzece
– wpłynie na poprawę jej czystości. Natomiast udział dzieci w konkursie podniósł poziom ich
wiedzy na temat ryb zamieszkujących Wisłę, ich znaczenia dla ekosystemu oraz przyczyni się
do popularyzacji ichtiologii.
Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Włocławska spółka przywiązuje szczególną wagę do działań na rzecz dobra wspólnego,
inicjując w regionie liczne projekty prospołeczne, m.in. o charakterze edukacyjnym
(współpraca z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej; klasa patronacka ANWILU),
wychowawczym (Streetworking we Włocławku) i artystycznym (Ogólnopolski Finał
Konkursu Poezji Śpiewanej). ANWIL realizuje także działania przyczyniające się do poprawy
bezpieczeństwa najmłodszych (akcja Odblaskiem po oczach) oraz popularyzujące aktywny
tryb życia i uprawianie sportu. Firma wspiera finansowo m.in. YACHT CLUB ANWIL,
Klubu Koszykówki ANWIL Włocławek oraz Aeroklub Włocławski.
Fundacja ANWIL dla Włocławka
Wyrazem szczególnych starań ANWIL o to, aby być dobrym sąsiadem lokalnej społeczności
było powołanie w maju 2014 r. Fundacji ANWIL dla Włocławka.
Cały budżet Fundacji ANWIL dla Włocławka przeznaczony jest na realizację lokalnych
inicjatyw, dzięki czemu fundator Fundacji - spółka ANWIL przyczynia się do poprawy
jakości życia mieszkańców Włocławka. Granty Fundacji ANWIL dla Włocławka sprawiają,
że miejscowe organizacje III sektora jeszcze pełniej niż dotychczas mogą wykorzystać swój
potencjał dla dobra mieszkańców i ich bezpośredniego otoczenia. W ciągu 36 miesięcy
Fundacja przekazała ponad 3 miliony złotych na realizację 187 projektów oraz
przyznała 70 stypendiów. Beneficjentami jej działalności było niemal 45 tys. osób, czyli
co trzeci mieszkaniec Włocławka.
Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła do tej pory trzy konkursy grantowe, skierowane do
włocławskich organizacji pozarządowych, w których o dofinansowanie mogły ubiegać się
projekty, mające na celu m.in.
podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców
Włocławka, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, poprawa stanu
środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa historycznego, upowszechnianie kultury
fizycznej, a także ochronę i promocję zdrowia. Dofinansowanie w łącznej kwocie niemal 1,5
mln zł. zostało przeznaczone na realizację 105 inicjatyw.
Oprócz cyklicznie ogłaszanych konkursów grantowych, w których premiowane są inicjatywy
tożsame z celami statutowymi fundacji korporacyjnej włocławskiej spółki, Fundacja ANWIL
dla Włocławka wspiera przedsięwzięcia, dzięki którym dzieci i młodzież, pozostająca w
czasie wakacji w mieście, może spędzić lato w atrakcyjny sposób. W tym roku
dofinansowanych będzie 13 projektów na łączną kwotę prawie 200 tys. zł, podczas gdy w

ubiegłych dwóch latach wsparcie Fundacji w wysokości 510 tys. zł. otrzymało 30
przedsięwzięć, w których wzięło udział ponad 4 tys. młodych włocławian.
Fundacja ANWIL dla Włocławka dba nie tylko o atrakcyjne wakacje dla najmłodszych
mieszkańców miasta, ale docenia ich ciężką pracę w roku szkolnym. W uznaniu dla
doskonałych wyników w nauce, a także dla zaangażowania społecznego oraz artystycznego
młodych włocławian przyznaje stypendia uczniom szkół gimnazjalnych i średnich.
Dotychczas 70 stypendystów otrzymało wsparcie na łączną kwotę 175 tys. zł.
Dodatkowo fundacja korporacyjna ANWILU co roku organizuje konkursy grantowe, w
których do wygrania jest wsparcie przeznaczone na realizację projektów we wskazanym przez
nią obszarze, bądź skierowanych do ściśle określonej grupy odbiorców.
Z kolei w 2016 r. Fundacja nagrodziła 12 zwycięzców konkursu grantowego „Uczę się z
ANWIL” kwotą 150 tys. zł. przeznaczoną na opracowanie innowacyjnych sposobów
edukowania młodzieży w dziedzinie nauk ścisłych. Jak zbudować robota, czego potrzebujemy
do zaprojektowania modelu elektrowni alternatywnej oraz na czym polega proces
fermentacji to tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi będą szukać uczniowie w trakcie
nagrodzonych zajęć.
Tropiciele Mitów
ANWIL we współpracy z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej przygotował autorski
program edukacyjny Tropiciele Mitów polegający na przeprowadzaniu lekcji w szkołach
ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym, podczas których obalane są mity dotyczące
nawożenia nieorganicznego. Formuła zajęć oparta została na metodologii edutainment,
podkreślającej rolę zabawy w procesie uczenia się. Lekcje prowadzą dwie osoby: ekspert ds.
nawożenia z Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej oraz osoba pełniąca rolę oponenta, które
wchodzą we wzajemne interakcje. Prowadzący mówią językiem młodego pokolenia, dzięki
czemu uczniowie łatwiej przyswajają sobie prezentowaną tematykę oraz chętniej angażują się
w analizę mitów.
Pierwsza edycja programu rozpoczęła się w październiku 2015 r. Zajęcia odbyły się dotąd w
132 ponadgimnazjalnych szkołach rolniczych z całej Polski, a uczestniczyło w nich ponad
3300 uczniów i 400 nauczycieli. Oznacza to, że wiedzę dotyczącą nawożenia mineralnego
zdobyło już 53% młodzieży wiążącej swoją przyszłość z pracą na roli.
Wolontariat pracowniczy
W strategii rozwoju ANWIL bardzo ważne miejsce zajmuje troska i odpowiedzialność za
otoczenie, w którym spółka funkcjonuje. Dlatego ANWIL zachęca swoich pracowników do
podejmowania działań wolontariackich realizowanych wspólnie ze współpracownikami.
Przykładem może być akcja Listy do Świętego Mikołaja - Spełnij Marzenie. Okres
poprzedzający Boże Narodzenie to czas, w którym spółka szczególnie zachęca pracowników
do niesienia pomocy tym, dla których los nie był zbyt łaskawy, dając im odrobinę świątecznej
radości i poczucia, że nie są sami. W 2016 r. jedną z inicjatyw było charytatywne dzieło
pomocy najuboższym dzieciom poprzez spełnienie marzeń o prezentach gwiazdkowych.
Akcja pt. Listy do Świętego Mikołaja - spełnij marzenie polegała na zachęceniu pracowników

do wcielenia się w rolę Świętego Mikołaja i zrealizowania marzenia podopiecznych
włocławskich domów dziecka.
Od dziewięciu lat włocławscy motocykliści, skupieni w nieformalnej grupie Motórzyści
organizują akcje Motomikołaje, w ramach której zbierają podarunki dla dzieci z Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu, które 6 grudnia, przebrani za Świętego z Laponii,
zawożą im na swoich mechanicznych rumakach. W akcji co roku biorą udział także
pracownicy ANWIL, którzy przekazują maluchom z Brzezia także słodycze ufundowane
przez spółkę.

3. BASF Polska Sp. z o.o.
Dzień Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju
Opis praktyki: Dzień Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju został zorganizowany przez
firmę BASF Polska w maju na terenie organizacji partnerskiej - Wrocławskiego Centrum
Badań EIT+. Wydarzenie zgromadziło około 200 partnerów biznesowych oraz
przedstawicieli przemysłu chemicznego, organizacji branżowych, administracji i mediów.
Specjalnie dla nich dokonano interaktywnej ekspozycji wielu zrównoważonych oraz
najbardziej innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych BASF na Polskim rynku
z takich segmentów jak branża motoryzacyjna, rolnictwo, budownictwo, sektor
opakowaniowy. Celem Dnia Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju było pobudzenie dialogu
z interesariuszami firmy, dotyczący roli współczesnego biznesu w odpowiadaniu na
najważniejsze wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Ponadto wydarzenie
umożliwiło zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród
uczestników, również poprzez przedstawienie im realnych przykładów z portfolio
produktowego firmy. Podczas Dnia Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju firma
zaprezentowała rozwiązania przyczyniające się do redukcji emisji spalin pochodzących z
silników samochodów oraz obiektów przemysłowych, pozwalające na optymalizację
skutecznej produkcji żywności o wysokiej jakości czy ograniczające zużycie energii.
Integralną częścią wydarzenia była prezentacja działań z obszaru społecznej
odpowiedzialności biznesu BASF Polska oraz otwarcie drugiego laboratorium chemicznego
w Humanitarium w EIT+. Duży sukces wydarzenia, a także jego duża aprobata wśród
interesariuszy oraz potwierdziły, że warto w dalszym ciągu będzie realizować inicjatywy
związane z promocją zrównoważonego rozwoju. W 2017 roku firma BASF Polska świętować
będzie 25-lecie obecności na polski rynku. W roku jubileuszowym kwestie związane ze
zrównoważonym rozwojem, na wzór Dnia Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju, będą
stanowiły kluczowy filar obchodów.
Cel Zrównoważonego Rozwoju: Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować
zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Cel działania podejmowanego w ramach programu: Portfolio BASF Polska to dziesiątki
innowacyjnych i zrównoważonych produktów, które łączą wysoką jakość z wrażliwością na
kwestie związane z ochroną środowiska. W swoich działaniach firma przywiązuje dużą wagę
do zrównoważonego rozwoju, dbając o to, aby realizować jego cele w całym łańcuchu
wartości. Z tego powodu firma chce promować zrównoważony rozwój wśród swoich
partnerów biznesowych, dostawców, klientów, a także społeczności lokalnej.
Rezultaty dobrej praktyki: Najważniejszym miernikiem sukcesu Dnia Innowacji i
Zrównoważonego rozwoju była przybyła liczba gości, wśród której znalazło się około 200
partnerów biznesowych oraz przedstawicieli przemysłu chemicznego, organizacji
branżowych, administracji i mediów. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach
branżowych. Pisały o nim m.in. takie tytuły jak Przemysł Chemiczny, MM Magazyn
Przemysłowy, Chemical Review, Świat Nauki czy Autonaprawa. Ponadto Dzień Innowacji i
Zrównoważonego Rozwoju zyskał dużą aprobatę wśród klientów oraz pracowników firmy.
Poprzez Dzień Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju firma pokazała, co w praktyce oznacza
dla niej strategiczne przesłanie "Tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju".
Wydarzenie zwiększyło zainteresowanie zrównoważonymi produktami z portfolio BASF
Polska wśród klientów i partnerów, a także przyczyniło się do szerokiej promocji działań z
zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Aktualności z zakresu Zrównoważonego Rozwoju
Opis praktyki: Na stronie www.basf.com oraz www.basf.pl, w zakładce Zrównoważony
Rozwój umieszczane są zawsze najnowsze informacje na temat zaangażowania różnych
oddziałów firmy w obszar zrównoważonego rozwoju. Można tam przeczytać interesujące
artykuły na temat najważniejszych wydarzeń, konferencji, nagród przyznawanych firmie oraz
prowadzonych w niej inwestycjach i projektach, zgodnych z zasadami zrównoważonego
rozwoju. W zakładce można znaleźć m.in. tekst opisujący zaangażowanie firmy w
zrównoważoną produkcję oleju palmowego, a także o włączeniu BASF do indeksu
przedsiębiorstw uwzględniających w swej polityce cele społeczne i ekologiczne - Dow Jones
Sustainability World Index.
Firma planuje w dalszym ciągu kontynuować rozwój zakładki, aby docierać z informacjami o
globalnych inicjatywach również lokalnie.

Cel Zrównoważonego Rozwoju: Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować
zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Cel działania podejmowanego w ramach programu: Zrównoważony rozwój jest integralną
częścią strategii biznesowej firmy. Aby na bieżąco powiadamiać o aktualnościach
dotyczących działań BASF w obszarze Zrównoważonego Rozwoju, na stronie internetowej
firmy stworzono specjalną zakładkę, poświęconą w całości informacjom na ten temat.

Rezultaty dobrej praktyki: Strona jest często aktualizowana. Duża dynamika pojawiania się
nowych informacji w pełni odzwierciedla duże spektrum działań firmy związanych ze
zrównoważonym rozwojem.
Najważniejszą korzyścią jest możliwość podsumowania w jednym miejscu globalnych
aktywności firmy z zakresu zrównoważonego rozwoju, a także informowania o tych
działaniach użytkowników strony. Zakładka pozwala również pracownikom poszczególnych
jednostek BASF lepiej zapoznać się przez z praktykami, realizowanymi w innych krajach, co
może stanowić doskonałe źródło inspiracji dla podejmowania nowych działań z zakresu
zrównoważonego rozwoju.

Kampania Świeć Przykładem
Opis praktyki: Celem kampanii „Świeć przykładem” było podniesienie ogólnej świadomości
w zakresie rozpoznawania ryzyka oraz budowanie kultury bezpieczeństwa, opartej na
indywidualnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, a także rozpowszechnienie tych
wartości wśród możliwie najszerszej grupy pracowników. Szczególnie ważne było tutaj
dotarcie do indywidualnych wartości, a tym samym zainicjowanie w nich przejście z postawy
„musisz” w kierunku „chcę” być bezpieczny. W ramach kampanii we wszystkich
lokalizacjach BASF w Polsce (w Warszawie, Myślenicach, Śremie, Janikowie i Środzie
Śląskiej) odbyły się po 2 sesje warsztatowe, podczas których pracownicy mogli przekonać się
jak ważne podczas codziennej pracy jest przestrzeganie standardów, dotyczących
bezpieczeństwa. Spotkania składały się z dwóch części - odnoszącej się do psychologii
ludzkich zachowań oraz będącej rozwinięciem wartości stojących za filarami kultury
bezpieczeństwa firmy. Po zakończeniu każdej sesji można było podzielić się swoją opinią na
temat kampanii w specjalnie przygotowanej ankiecie. Oprócz organizacji warsztatów, w
ramach inicjatywy zrealizowano i wyemitowano krótkie filmy, w których Dyrektor
Zarządzający BASF Polska, a także menedżerowie działów biznesowych firmy przekonywali
jak ważne jest bezpieczne zachowanie niezależnie od działu, w którym się pracuje oraz
zajmowanego stanowiska. W przyszłości planowane są kolejne akcje, które wpłyną na
zwiększenie świadomości oraz budowanie kultury bezpieczeństwa. Oprócz inicjatyw
lokalnych, do których można zaliczyć kampanię „Świeć Przykładem”, w firmie realizowane
są również projekty globalne, związane z bezpieczeństwem, w których uczestniczy wiele
lokalizacji BASF z równych krajów świata.
Cel Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia.
Cel działania podejmowanego w ramach programu: Bezpieczeństwo jest najwyższym
priorytetem dla BASF. Celem działań firmy jest ciągłe doskonalenie systemu bezpieczeństwa
i podnoszenie go na wyższy poziom, tak, aby ograniczać ryzyko powstania wypadku do
minimum, zarówno w trakcie skomplikowanych operacji podczas produkcji, jak i również w
pozornie przyjaznym środowisku biurowym. Niezmiernie ważne są działania, promujące
bezpieczne zachowania w środowisku pracy, do których można zaliczyć wewnętrzną
kampanię edukacyjną „Świeć przykładem”.

Rezultaty dobrej praktyki: Efektywność kampanii mierzono poprzez liczbę pracowników
biorących udział w warsztatach, a także analizę wyników ankiet przeprowadzonych po
każdym spotkaniu. W warsztatach uczestniczyło ok. 85% wszystkich pracowników. Prawie
70% ankietowanych zadeklarowało, że kampania zmieniła ich spojrzenie na kwestie
bezpieczeństwa. Najważniejszą korzyścią było widoczne zwiększenie świadomości na temat
bezpieczeństwa wśród pracowników.

Work Life Balance
Opis praktyki: Firma BASF Polska realizuje inicjatywę Work Life Balance poprzez
organizację wydarzeń oraz akcji, których celem jest budowanie zaangażowania pracowników,
sprzyjanie lepszemu poznawaniu się, a także tworzenie przyjaznej atmosfery pracy. Można do
nich zaliczyć tak różnorodne działania, jak organizowanie spotkań świątecznych, rozgrywek
sportowych czy masaży. Inicjatywa koordynowana jest w taki sposób, aby w równym stopniu
mogli z niej korzystać wszyscy pracownicy z każdej lokalizacji firmy.

Kampania Ekologiczny Dom
Opis praktyki: Kampania Ekologiczny Dom dotyczy tematyki energooszczędności domów
jednorodzinnych. Jej celem jest podniesienie świadomości na temat potrzeb oraz możliwości
ograniczenia zużycia energii w gospodarstwach domowych. Kampania pokazuje jak można
osiągnąć ten cel poprzez optymalną termomodernizację, zastosowanie nowych,
energooszczędnych technologii i instalacji w budownictwie, a także zarówno
konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródeł energii. Szacuje się, że ok. 50 % Polaków
mieszka w domach jednorodzinnych. 75 % spośród tych budynków jest źle ocieplonych i
niedogrzanych, co niesie za sobą duże straty, zarówno w sferze ekonomicznej, jak i
energetycznej. W ramach kampanii liczni specjaliści z ramienia BASF Polska edukowali za
pośrednictwem mediów – od branżowych portali internetowych po telewizyjne programy
śniadaniowe - na tematy związane z oszczędnością energii, zrównoważonym budownictwem
oraz prezentowali możliwości, jakie dla renowacji budynków niesie stosowanie
nowoczesnych, innowacyjnych, a zarazem ekologicznych materiałów oraz technologii.
Poprzez kampanię chciano dotrzeć z przekazem do jak najszerszego grona odbiorców,
szczególnie do właścicieli domów jednorodzinnych, w celu zmiany zachowań konsumenckich
na proekologiczne. Program kampanii otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Firmie BASF Polska zależy na promowaniu
działań związanych ze zrównoważonym rozwojem, do których można zaliczyć
zrównoważone budownictwo. Kampania Ekologiczny Dom wyszła naprzeciw wyzwaniu,
dotyczącemu strat wynikających z niewłaściwego ocieplenia domów jednorodzinnych. W
przyszłości firma chce w dalszym ciągu uczestniczyć w podobnych działaniach, związanych z
promocją zrównoważonego rozwoju oraz wychodzeniu naprzeciw najbardziej aktualnym
wyzwaniom.
Cel Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.

Cel działania podejmowanego w ramach programu: Zrównoważony Rozwój jest
strategicznie wpisany w działalność BASF. Realizując jego cele firma dużą rolę przywiązuje
także do inicjatyw społecznych, promujących tematykę zrównoważonego rozwoju.
Szczególne znaczenie mają tutaj wyzwania, do których można zaliczyć chociażby
niewystarczającą wydajność energetyczną budynków w Polsce. Przykładem działań
promujących zrównoważony rozwój jest kampania edukacyjna Ekologiczny Dom,
realizowana przez Centrum UNEP/GRID z udziałem firmy BASF Polska.
Rezultaty dobrej praktyki: Najważniejszym miernikiem efektywności kampanii
Ekologiczny Dom była duża liczba publikacji oraz audycji poświęconych jej działaniom.
Wśród nich można wymienić audycje radiowe na antenie Radia Zet Gold oraz Antyradia,
występ w programie Pytanie na Śniadanie w TVP1, artykuły na portalu oraz w gazecie
Murator, prasie lokalnej oraz na stronie poświęconej kampanii. Osoby zainteresowane
tematyką mogły dodatkowo wziąć udział w czacie na żywo z ekspertem BASF. Połączenie
wspólnych kompetencji z innymi uczestnikami kampanii dało świetny efekt w postaci dobrze
przygotowanej, eksperckiej oraz precyzyjnie ukierunkowanej i docierającej do odpowiedniej
grupy odbiorców kampanii. Dodatkową korzyścią było zwiększenie świadomości w zakresie
zrównoważonego budownictwa, energooszczędności oraz innowacyjnych i ekologicznych
materiałów i technologii wśród ogółu społeczeństwa.

Ochrona wody w rolnictwie
Opis praktyki: Działania w ramach ochrony wody w rolnictwie prowadzone są wielotorowo
– celem nadrzędnym jest szerzenie świadomości wagi tematu oraz możliwości jego
zaadresowania na wielu etapach cyklu życia produktu. Praktyka pokazuje, że największe
wyznawania w temacie ochrony zasobów wodnych występują na etapie aplikacji produktów.
Stąd też firma prowadzi szeroko zakrojone działania nakierowane na podniesienie
świadomości potrzeby ochrony zasobów wody zarówno wśród swojego zespołu, jak i
rolników. Ich przykładem było przedstawienie cyklu prezentacji adresujących wagę działań
ochrony wody w branży produkcji rolnej podczas 5 konferencji regionalnych w całej Polsce.
Aby dodatkowo pogłębić temat, opublikowano cykl artykułów eksperckich w korporacyjnym
magazynie, kierowanym do klientów i partnerów biznesowych. Dobre praktyki w zakresie
ochrony wody w rolnictwie są również elementem wielu prelekcji i spotkań ze studentami
uczelni rolniczych – są też ważnym elementem zainicjowanego pod koniec 2016 roku
Programu Agro Ambasadorów BASF, którego celem jest promocja idei rolnictwa
zrównoważonego wśród studentów. Firma stara się też nagłaśniać temat na stronie
internetowej poprzez filmy instruktażowe oraz świadomościowe broszury tematyczne.
Również w ramach stowarzyszenia branżowego (Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin)
którego dział Agro BASF jest członkiem, prowadzonych jest wiele działań nakierowanych na
poprawę świadomości i szerzenie dobrych praktyk rolniczych w tym zakresie. Planowana jest
kontynuacja działań szkoleniowo – komunikacyjnych w temacie ochrony wody w rolnictwie
zarówno w kontekście szkoleń wewnętrznych dla pracowników zespołu Agro BASF Polska,
jak i zewnętrzne dla rolników oraz studentów kierunków rolniczych.

Cel Zrównoważonego Rozwoju: Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i
warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
Cel 2: Zero głodu
Cel działania podejmowanego w ramach programu: Woda jest niezbędnym elementem
produkcji rolnej. Szacuje się, że globalne zużycie wody słodkiej w rolnictwie to ok 70%
wszystkich zasobów na świecie, a za 50 lat braki wody stanowić będą najpoważniejszy
czynnik ograniczający produkcję żywności. Każdego roku od 20 do 40% upraw na całym
świecie ginie przez chwasty, szkodniki i choroby. Zmniejszenie tych strat dzięki zastosowaniu
odpowiednich technik hodowlanych może przyczynić się do zwiększenia plonów
przypadających na jednostkę wody.
Rezultaty dobrej praktyki: Temat ochrony wody w rolnictwie jest integralną częścią działań
w ramach wdrażania idei zrównoważonego rolnictwa. Temat wody, jej ochrony oraz
racjonalnego użytkowania w rolnictwie jest ważnym elementem działań edukacyjno –
świadomościowych firmy BASF Polska. Na ten moment głównym wyznacznikiem sukcesu
prowadzonych działań było zainteresowanie osób uczestniczących zarówno po stronie
klientów jak i wewnętrznie, w zespole Agro BASF. O efektywności praktyki świadczyła
również duża liczba uczestników konferencji – łącznie zgromadziły one ok. 1200 osób.

Autorska metoda kategoryzacji produktów według kryteriów zrównoważonego
rozwoju: Metoda Sustainable Solution Steering
Opis praktyki: Za pomocą metody analizuje się, w jaki sposób produkty BASF przyczyniają
się do zrównoważonego rozwoju. Pozwala to na odróżnienie produktów innowacyjnych i
wpisujących się w strategię od tych, które nie spełniają kryteriów odpowiedzialnego i
zrównoważonego rozwoju. Stoi za tym przekonanie, że tylko przez pełne zrozumienie
charakterystyki produktów firma może odpowiednio zarządzić przyszłością biznesu i
adekwatnie modyfikować swoje rozwiązania a także trafnie zaadresować oczekiwania
klientów.

Konferencja Dni Oszczędzania Energii
Opis praktyki: Konferencja 11. Dni Oszczędzania Energii, pod hasłem "Poprawa
efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską", miała miejsce w
październiku 2016 r. Wrocławiu. Jej najważniejszym celem była popularyzacja zasad
zrównoważonego rozwoju, ujętego w programach rewitalizacji miast. Wydarzenie zostało
zorganizowane przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska oraz Stowarzyszenie na
Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Firma BASF Polska była mecenasem spotkania, a także
zapewniała wsparcie merytoryczne. Jednymi z prelegentów byli bowiem specjaliści z Działu
Chemii Budowlanej firmy (Adam Hnat oraz Tomasz Herman), którzy opowiadali o idei
budownictwa zrównoważonego w procesie poprawy efektywności energetycznej budynków
historycznych. Podczas swojego wystąpienia prezentowali możliwości ocieplania budynków
w zależności od klasy zabytku, etapy tego procesu, a także korzyści wynikające z optymalnej

termomodernizacji budynków zabytkowych. Przedstawiciele BASF Polska zaprezentowali
również portfolio produktowe, składające się z innowacyjnych i zrównoważonych produktów,
m.in. stosowanych do modernizacji. Ponadto podczas konferencji firma umożliwiła również
zobaczenie na żywo tego typu rozwiązań poprzez zorganizowanie pokazu tynku
dekoracyjnego. Konferencja Dni Oszczędzania Energii była doskonałą okazją do spotkania i
konsultacji przedstawicieli różnych środowisk, takich jak inwestorzy, zarządcy, projektanci
oraz konserwatorzy zabytków. Firma BASF Polska w przyszłości chce w dalszym ciągu
wspierać wydarzenia, promujące zrównoważony rozwój oraz przedstawiać rozwiązania
zgodne z jego zasadami, kierowane do niemal wszystkich branż przemysłu.

Cel Zrównoważonego Rozwoju: Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności.

Cel działania podejmowanego w ramach programu: BASF Polska chce aktywnie działać
na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez uczestnictwo oraz wspieranie różnych
konferencji, poświęconych jego tematyce. Zagadnieniem, które stanowi coraz ważniejszy
temat dyskusji na świecie jest zrównoważone budownictwo, a także optymalna i oszczędna
modernizacja budynków. Wyrazem zaangażowania się w tą tematykę przez firmę BASF
Polska był mecenat nad 11 edycją Konferencji Dni Oszczędzania Energii, poświęconej
głównie modernizacji budynków zabytkowych.

Rezultaty dobrej praktyki: Najważniejszym miernikiem efektywności praktyki była duża
liczba uczestników konferencji, pochodzących z wielu różnych środowisk. Wydarzenie
zgromadziło aż 250 osób zainteresowanych tematyką termomodernizacji budynków
zabytkowych. Wśród przybyłych znaleźli się m.in. przedstawiciele samorządów, projektanci,
konserwatorzy oraz zarządcy obiektów użyteczności publicznej. Najważniejszą korzyścią
było zwiększenie świadomości w zakresie zrównoważonego budownictwa wśród szerokiego
grona odbiorców oraz możliwość podzielenia się specjalistyczną wiedzą specjalistów BASF
Polska w temacie renowacji budynków zabytkowych.

Promocja idei bioróżnorodności przez dział Crop Protection
Opis praktyki: W ramach promocji idei rolnictwa zrównoważonego BASF Crop Protection
uruchomił europejski projekt Farm Network, którego celem jest współpraca z rolnikami i
wdrażanie działań w obszarze ochrony bioróżnorodności, zasobów wodnych oraz
zintegrowanej, zrównoważonej produkcji rolnej. W ramach projektu również w Polsce dział
rozpoczął współpracę z 3 gospodarstwami, w których wdrażane są dobre praktyki w tym
obszarze. W 2016 roku skupione były one głównie wokół obszaru bioróżnorodności.
Działania te promowano również podczas licznych, organizowanych w gospodarstwach
szkoleń. W ramach promocji tematu ochrony bioróżnorodności firma nawiązała też
współpracę z Centrum UNEP / GRID Warszawa, realizującym Program Środowiskowy
Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Cel Zrównoważonego Rozwoju: Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować
zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami,
zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz
powstrzymać utratę różnorodności biologicznej plonów przy jednocześnie minimalnej
ingerencji w środowisko naturalne.
Cel 2: Zero głodu
Cel działania podejmowanego w ramach programu: Jednym z głównych wyzwań na
obszarach rolnych jest ograniczona powierzchnia gruntów uprawnych przy stale rosnącej
populacji. Zwiększenie wydajności upraw może mieć jednak bezpośredni wpływ na
ograniczenie bioróżnorodności. Program prowadzony przez dział Crop Protection BASF
Polska ma na celu promocję dobrych praktyk rolniczych, które wspierają utrzymanie
bioróżnorodności w przyrodzie poprzez umożliwienie uzyskania wysokich
Kolejnym przykładem praktyk w zakresie promowania bioróżnorodności było przygotowanie,
we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, mieszanki nasion
długo kwitnących – Pszczela Łąka, której kwiaty dostarczają pokarmu wielu owadom. Jest
ona od kilku lat rozpowszechniana w trakcie spotkań z klientami. Firma dba również o
ekosystemy glebowe poprzez wdrażanie zadrzewień śródpolnych oraz dobrostan ptaków,
czego wyrazem jest zapewnianie budek lęgowych czy spoczników na skraju pól.
Wszystkie te działania są ze sobą związane – aby prawidłowo funkcjonować sieć
ekosystemów w przyrodzie musi zostać zachowana. Jest to ważny cel firmy BASF Polska,
stąd też działania skierowane na promocję dobrych praktyk rolniczych.
W przyszłości planowane jest kontynuowanie promowania idei bioróżnorodności przez firmę.
Rezultaty dobrej praktyki: Tematyka bioróżnorodności jest ważnym aspektem działań
firmy w zakresie wdrażania idei zrównoważonego rolnictwa. Oprócz realizowania licznych
praktyk w tym zakresie, firma szeroko promuje bioróżnorodność na licznych konferencjach,
szkoleniach i spotkaniach z klientami, a także w materiałach stronie internetowej oraz
drukowanych publikacjach. Głównym wyznacznikiem efektywności działań było szerokie
zainteresowanie praktykami zarówno wśród klientów, jak i pracowników firmy. Niewątpliwą
korzyścią akcji jest szerzenie idei bioróżnorodności oraz sukcesywne zwiększanie
świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Firma realizuje działania i praktyki wierząc,
że każdy krok podjęty w kierunku bardziej zrównoważonego rolnictwa oraz ochrony
bioróżnorodności przyczyni się do rozpoczęcia innych pozytywnych działań w tej sprawie.

Dzień Ziemi - zbiórka elektrosprzętu
Cel Zrównoważonego Rozwoju: Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować
zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami,
zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz
powstrzymać utratę różnorodności biologicznej plonów przy jednocześnie minimalnej
ingerencji w środowisko naturalne.

Cel działania podejmowanego w ramach programu: Firma BASF Polska przywiązuje dużą
wagę do zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego. Dobrą praktyką w tym
zakresie jest selektywna zbiórka odpadów, zwłaszcza takich, jak elektrośmieci, które poprzez
nieprawidłowe składowanie mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Aby promować wśród
pracowników działania związane z selektywnym składowaniem elektrośmieci, na obszarze
zakładu produkcji katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej zorganizowano zbiórkę tego
rodzaju sprzętu.
Opis praktyki: Zbiórka elektrosprzętu zorganizowana została przez firmę w kwietniu, z
okazji Dnia Ziemi. W 2016 odbyła się druga edycja tego wydarzenia i planowana jest
coroczna akcja o takim charakterze. W ramach zbiórki pracownicy przez cały tydzień mogli
pozbyć się od dawna nieużywanych, niepotrzebnych urządzeń elektrycznych oraz
elektronicznych. W zamian otrzymywali sadzonkę drzew, krzewów ozdobnych i kwiatów
balkonowych, które mogli posadzić np. w swoich ogrodach. W ramach obchodów Dnia Ziemi
w zakładzie produkcji katalizatorów w Środzie Śląskiej dodatkowo poprzedzono miesięczną
akcję informacyjną pod tytułem „Kwiecień – miesiąc dbania o środowisko” oraz „Ważna jest
świadomość – co ja mogę zrobić dla ziemi” mające na celu podniesienie świadomości
ekologicznej.
W przyszłości planowane są kolejne edycje wydarzenia.
Rezultaty dobrej praktyki: Zbiórka cieszyła się dużym powodzeniem wśród pracowników
zakładu – podczas tegorocznej edycji zebrano ok 500 kg elektrosprzętu.
Do korzyści zbiórki elektrosprzętu, zorganizowanej w firmie BASF Polska, można zaliczyć
zwiększenie świadomości ekologicznej i budowanie dobrych nawyków wśród pracowników
naszego zakładu w zakresie selektywnego zbierania elektroodpadów.

Innowacje w Branży Opakowań – Konferencja
Opis praktyki: Wielowymiarowa konferencja "Innowacje w Branży Opakowań. Najnowsze
osiągnięcia sektora nauki i źródła finansowania innowacyjnych projektów" została
zorganizowana w czerwcu z inicjatywy firmy BASF Polska i skierowana była głównie do
branży poligraficznej i opakowaniowej. Wśród prelegentów obecni byli zarówno
przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych, jak i firm, co sprawiło, że spotkanie
stanowiło doskonałą okazję do integracji świata biznesu ze światem nauki. Celem konferencji
było przedstawienie sektora opakowań i druku fleksograficznego, jako obszarów wdrażania
innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają na wprowadzenie nowej jakości do oferowanych
produktów. Zaprezentowano osiągnięcia naukowe takich instytucji jak COBRO, Centralny
Ośrodek Bawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego czy też Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, a także przedstawiono szeroką gamę produktów BASF, wykorzystywanych do
wytwarzania opakowań elastycznych oraz w druku fleksograficznym. Wśród nich znalazło się
m.in ecovio® - tworzywo sztuczne na bazie surowców odnawialnych, które spełnia
międzynarodowe standardy oraz normy dotyczące kompostowania. Dodatkowo
zaprezentowano zalety technologii wodnych w porównaniu do rozpuszczalnikowych.
Konferencja miała charakter międzynarodowy. Wśród prelegentów znaleźli się

przedstawiciele handlowi oraz technicy nie tylko z Polski, ale także z Niemiec, Holandii, czy
Słowacji.
W przyszłości planowane są kolejne spotkania, które mają na celu promowanie tematyki
zrównoważonego rozwoju, a także wymianę doświadczeń biznesu i nauki. Spotkanie
„Innowacje w branży opakowań” było kontynuacją tych działań, zainicjowanych w kwietniu
konferencją „Innowacje w branży pieczarkarskiej w Polsce”, podczas której zaprezentowano
najnowsze badania i trendy w branży pieczarkarskiej, a także współczesne rozwiązania w tym
zakresie oferowane przez biznes.

Cel Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12. Odpowiedzialna produkcja oraz konsumpcja

Cel działania podejmowanego w ramach programu: Zrównoważony rozwój jest ważną
częścią działalności BASF. Firma od lat wprowadza na rynek wiele innowacyjnych
produktów, które wpisują się w kryteria zrównoważonego rozwoju. Aby popularyzować już
istniejące zrównoważone rozwiązania BASF a także sprzyjać powstawaniu nowych, firma,
we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego
oraz firmą EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego zorganizowała
konferencję „Innowacje w Branży Opakowań”.
Rezultaty dobrej praktyki: Konferencja zgromadziła aż 50 osób, wśród których znaleźli się
przedstawiciele sektora chemicznego, a także reprezentanci 20 firm.
Konferencja była doskonała okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy światem biznesu i
nauki. Dzięki spotkaniu uczestnicy mogli dowiedzieć więcej się na temat możliwości
badawczych, stosowanych rozwiązań technologicznych oraz trendów w branży poligraficznej
i opakowaniowej, co było dla nich ważnym źródłem inspiracji do ulepszania własnych,
istniejących rozwiązań, a także opracowywania nowych. Ponadto konferencja służyła
nawiązaniu relacji, które być może w przyszłości przełożą się na jeszcze większe
zintensyfikowanie współpracy pomiędzy sektorem biznesu i nauki.
Dzień otwarty w zakładzie produkcji katalizatorów w Środzie Śląskiej
Opis praktyki: Dzień Otwarty zakładu produkcji katalizatorów w Środzie Śląskiej odbył się
w kwietniu 2016 roku i był pierwszym tego rodzaju wydarzeniem, kierowanym bezpośrednio
do wszystkich interesariuszy BASF Polska w Powiecie Średzkim.
Celem wydarzenia było przybliżenie lokalnej społeczności, jak największy w Europie zakład
produkcji katalizatorów BASF funkcjonuje od wewnątrz oraz pokazanie szerzej działalności
firmy. W ramach dnia otwartego odwiedzjący mogli wysłuchać prezentacji pracowników,
obejrzeć ekspozycję o działaniach firmy w regionie, a także, w towarzystwie
wykwalifikowanych ekspertów zwiedzić zakład produkcyjny, w tym halę produkcyjną oraz
magazyn wysokiego składowania - najnowocześniejszy tego typu obiekt BASF na świecie.
Podczas wydarzenia szczególnie podkreślane były obowiązujące na terenie zakładu zasady
bezpieczeństwa. Po zakończeniu zwiedzania goście mogli porozmawiać z przedstawicielami

firmy na interesujące ich tematy, w tym dotyczące możliwości zatrudnienia, a także zadawać
pytania i podzielić się swoją opinią w ankiecie.
Dzień Otwarty w zakładzie produkcji katalizatorów organizowany będzie co roku, aby
jeszcze szerzej promować działania firmy w regionie. Ponadto w przyszłości firma BASF
Polska w dalszym ciągu planuje aktywnie kierować różnorodne działania, by wzmacniać
dobre relacje ze społecznością lokalną. Zaangażowanie regionalne firmy można dostrzec
również poprzez działania edukacyjne realizowane we współpracy z lokalnymi partnerami, a
także partnerstwo podczas różnych wydarzeń, organizowanych w regionie.
Cel Zrównoważonego Rozwoju: Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować
zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Cel działania podejmowanego w ramach programu: BASF Polska kieruje wiele swoich
działań bezpośrednio do lokalnej społeczności. Poprzez otwarcie w 2014 roku zakładu
produkcji katalizatorów firma trwale zaznaczyła swoją obecność w powiecie średzkim i
województwie dolnośląskim. Aby pokazać społeczności lokalnej jak zakład produkcji
katalizatorów funkcjonuje od wewnątrz oraz zaprezentować stosowane w nim nowoczesne
technologie oraz wysokie standardy dotyczące bezpieczeństwa, w kwietniu 2016 roku
zorganizowano tam Dzień Otwarty.
Rezultaty dobrej praktyki: Najważniejszym miernikiem efektywności Dnia Otwartego
zakładu produkcji katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej była duża liczba przybyłych gości.
W wydarzeniu wzięło udział ok. 100 zwiedzających. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele
lokalnej administracji, mediów, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Po
zwiedzaniu zakładu goście mogli podzielić się swoją opinią w specjalnie przygotowanych
ankietach. Ich późniejsza analiza ujawniła duże zainteresowanie lokalnej społeczności
procesami produkcyjnymi oraz standardami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie
zakładu.
Dzień otwarty był ważny dla utrzymywania dobrych relacji firmy ze społecznością lokalną.
Ponadto, dzięki przeprowadzeniu ankiety, pracownicy BASF Polska uzyskali możliwość
realizacji ważnych i innowacyjnych pomysłów, które pozwoliły firmie jeszcze lepiej
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności. Skorzystano m.in. z rady jednej z
odwiedzających, by wokół zakładu, w celu zapewnienia bioróżnorodności biologicznej,
wysiać specjalną mieszankę nasienną.

Turniej piłkarski dla lokalnych firm
Opis praktyki: Turniej Piłkarski BASF CUP odbywa się w zakładzie produkcji
katalizatorów w Środzie Śląskiej od 2014 roku i kierowany jest zarówno do pracowników
BASF Polska, jak i zaprzyjaźnionych firm z okolic. W 2016 w rozgrywkach uczestniczyło aż
9 drużyn – w tym 7 reprezentujących firmy sąsiadujące z zakładem. Po zakończeniu turnieju
nagradzane są nie tylko zwycięskie drużyny, ale również wyłonieni zostają najlepsi
zawodnicy – bramkarz, zawodnik oraz strzelec. Oprócz tego każdy z zawodników otrzymuje

pamiątkową statuetkę. Wydarzenie odbywa się w obrębie kompleksu boisk sportowych w
Środzie Śląskiej. Firma chętnie zaprasza na nie również przedstawicieli społeczności lokalnej,
którzy zawsze gorąco kibicują drużynom. Firma planuje organizować w przyszłych latach
kolejne edycje wydarzenia.
Cel działania podejmowanego w ramach programu: BASF Polska aktywnie działa na
rzecz społeczności lokalnej. Aby pielęgnować dobre relacje ze swoimi sąsiadami w regionie,
zakład produkcji katalizatorów w Środzie Śląskiej zorganizował cykliczne wydarzenie
sportowe kierowane do wszystkich firm stacjonujących w okolicy (powiecie średzkim).
Rezultaty dobrej praktyki: Miernikiem efektywności turnieju jest uczestnictwo wielu
drużyn, zgłaszających się każdego roku. Ponadto podczas wydarzenia zawodników zagrzewa
do walki licznie zgromadzona publiczność, składająca się głównie z przedstawicieli
społeczności lokalnej.
W 2014 r., w I turnieju piłkarskim organizowanym przez BASF Polska wzięły udział 3
drużyny, w 2015 było to już 7 drużyn. Natomiast w poprzednim roku w turnieju uczestniczyło
9 drużyn i około 150 kibiców. Do współpracy przy organizacji turnieju zostały zaproszone
również lokalne firmy – Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz firma cateringowa. Wydarzenie
miało formę imprezy otwartej, zatem każda zainteresowana osoba mogła wziąć bierny udział
w imprezie (w roli kibica).
Do niewątpliwych korzyści można zaliczyć utrzymywanie dobrych relacji ze społecznością
lokalną oraz firmami sąsiadującymi z zakładem. Do współpracy przy organizacji turnieju
zostały zaproszone również lokalne firmy – Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz firma
cateringowa. Podczas tegorocznego turnieju miała również okazje zaprezentować się grupa
cheerleaderek z lokalnej placówki resocjalizacyjnej dla młodzieży.

Gabinet rehabilitacyjny Śrem
Opis praktyki: Projekt Gabinet Rehabilitacyjny Śrem został zorganizowany przez BASF
Polska w Śremie po to, aby dać niepełnosprawnym dzieciom, a także ich rodzinom,
możliwość korzystania z usług fizjoterapii na terenie miasta Śrem. Obecnie znajduje się tutaj
189 dzieci wymagających specjalistycznej rehabilitacji ruchowej do 16 roku życia oraz 196
od 16 do 24 roku życia z obowiązkiem szkolnym. Dzieci te ze względu na swoją
niepełnosprawność, jaką jest najczęściej mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, choroby o
podłożu genetycznym oraz inne schorzenia narządu ruchu potrzebują stałej rehabilitacji
fizjoterapeutycznej. Borykające się z ich problemami rodziny muszą dojeżdżać dziesiątki
kilometrów do innych miast, aby skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów.
Wyjazdy te są czasochłonne, a także wiążą się z dodatkowymi kosztami, które można
przeznaczyć na częstszą rehabilitację dzieci. W ramach Gabinetu Rehabilitacyjnego Śrem
odbyło się aż 400 godzin zajęć prowadzonych przez specjalistę. Każda osoba miała do
wykorzystania 10 takich spotkań. Inicjatywa obejmowała osoby od 0 do 40 roku życia, z
których tymi starszymi byli dorośli na poziomie rozwoju dzieci. Zajęcia odbywały się
głównie metodą NDT-Bobath, stosowaną z powodzeniem na całym świecie, której celem jest

pomoc dzieciom we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogły uzyskać niezależność w życiu i
wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego
Układu Nerwowego (OUN). W przyszłości planowane jest kontynuowanie rehabilitacji
dzieci, wykorzystując różne projekty i źródła finansowania.
Cel Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3. Zapewnienie zdrowego życia i dążenie do
zapewnienia dobrostanu wszystkich ludzi, niezależnie od wieku.
Cel działania podejmowanego w ramach programu: Poprzez liczne aktywności z zakresu
CSR BASF chce przyczynić się do tworzenia atrakcyjnego środowiska dla sąsiadów,
pracowników i ich rodzin w regionach, w których znajdują się jednostki firmy. Przykładem
tych działań jest program „Connected to Care” w ramach którego pracownicy na całym
świecie mogą łączyć się w zespoły w celu realizacji projektów społecznych. Wśród 150
projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach inicjatywy, znalazł się również projekt
z lokalizacji BASF Polska w Śremie.
Rezultaty dobrej praktyki: Dzięki Gabinetowi Rehabilitacyjnemu Śrem z profesjonalnej
rehabilitacji skorzystało aż 40 dzieci. Każde z nich wzięło udział w 10 spotkaniach na
miejscu, bez potrzeby wyjeżdżania z miasta.
Uczestnicy rehabilitacji oraz rodzice nie musieli dojeżdżać na zajęcia. Wiążę się to z
oszczędnością czasu i pieniędzy, ale również z tym, że dzieci nie były zmęczone dojazdami i
mogły bardziej skoncentrować się na zajęciach. Dla firmy BASF jest to kolejna akcja
kierowana do lokalnej społeczności. Dzięki niej firma pokazała. Że hasło : „Tworzymy
chemię” jest nie tylko ujęciem biznesowym, ale wiąże się także z postrzeganiem firmy jako
odpowiedzialnej społecznie, przez lokalną społeczność.

Współpraca z lokalnym Gimnazjum
Opis praktyki: Współpraca zakładu oraz szkoły rozpoczęła się już w 2015 roku projektem
„BASF. Mój pierwszy krok w karierze zawodowej” i kontynuowana była przez cały 2016 rok.
Inicjatywa miała na celu przygotowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu
zawodowym i planowaniu własnej kariery, rozwijanie umiejętności prezentacji oraz
autoprezentacji, usprawnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz
poszerzenie wiedzy z zakresu chemii. Oprócz tego projekt miał zwrócić uwagę młodzieży na
ochronę środowiska naturalnego, do którego to zagadnienia firma przywiązuje bardzo dużą
wagę. Do współpracy zaangażowali się uczniowie klas językowych oraz ich opiekunowie.

W ramach projektu przedstawiciele firmy przeprowadzali lekcje oraz spotkania o szerokiej
tematyce. Uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności posługiwania się językiem
angielskim, a także pogłębiać wiedzę z zakresu ochrony środowiska czy chemii. Ponadto
organizowano dla nich specjalne wycieczki do zakładu produkcji katalizatorów BASF, gdzie
zwiedzali m.in. halę produkcyjną, magazyn wysokiego składowania czy laboratorium.
Zwieńczeniem projektu była zorganizowana w średzkim gimnazjum w maju 2016 roku gala,

na której uczniowie przedstawili prezentacje multimedialne na temat firmy, a także
zaprezentowali swoje prace plastyczne. Ponadto podczas wydarzenia wyemitowano film,
dokumentujący pracę całej grupy projektowej. Wśród zaproszonych gości znalazła się
reprezentacja firmy BASF oraz przedstawiciele lokalnych władz i oświaty.

Firma planuje kontynuację współpracy ze szkołą w kolejnych latach. W 2017 r. głównym
celem projektu będzie szerzenie pro-ekologicznych postaw wśród uczniów i uwrażliwienie
ich na problemy ekologiczne, a także zwiększenie wiedzy na temat eko-innowacji i wpływu
nowoczesnych rozwiązań technologicznych na stan środowiska.
Cel Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz
promować uczenie się przez całe życie
Cel działania podejmowanego w ramach programu: BASF Polska chętnie wychodzi
naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, czego wyrazem jest organizacja oraz
angażowanie się w liczne projekty w regionach, w których firma operuje. Jednym z
przykładów tych działań jest współpraca Zakładu Produkcji Katalizatorów w Środzie Śląskiej
z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej.
Rezultaty dobrej praktyki: W projekcie wzięło udział 31 uczniów oraz 4 nauczycieli. Wielu
z nich zadeklarowało chęć kontynuowania współpracy z zakładem w przyszłości.
Do niewątpliwych korzyści można zaliczyć utrzymywanie dobrych relacji ze społecznością
lokalną.
Dzięki wizytom w zakładzie uczniowie mieli okazję zapoznać się z
funkcjonowaniem nowoczesnej firmy, spotkać się z pracownikami, dowiedzieć się jakie są
obecnie wymagania pracodawców, a także jakie możliwości rozwoju daje BASF Polska.
Oprócz tego firma mogła zaprezentować swoją działalność oraz nowoczesne rozwiązania w
lokalnej szkole, której uczniowie być może w przyszłości zasilą szeregi zakładu produkcji
katalizatorów.

Otwarcie laboratorium i pracowni chemicznej dla dzieci i młodzieży
Opis praktyki: Drugie laboratorium chemiczne BASF dla dzieci i młodzieży w
Humanitarium na terenie Kampusu Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ zostało
otwarte w maju 2016 roku. Inauguracji towarzyszyły warsztaty chemiczne, podczas których
dzieci i młodzież mogły samodzielnie, pod okiem ekspertów BASF Polska i Wrocławskiego
Centrum Badań, wykonywać doświadczenia z wykorzystaniem sprzętu stosowanego w
specjalistycznych laboratoriach badawczych. W laboratorium odbywają się warsztaty
skierowane do dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych – od 4 do 16 lat. Zajęcia
powstają w oparciu o program nauczania, uczestnicy mają więc okazję wykorzystać tutaj
zdobytą w szkole wiedzę teoretyczną. Powstanie laboratorium stanowiło kolejny etap
realizacji partnerskiej umowy o współpracy, którą BASF Polska i Humanitarium podpisały
pod koniec 2014 roku.

Aby wspierać działania edukacyjne również lokalnie, w miejscach operowania firmy, BASF
Polska we wrześniu 2016 roku otworzyła pracownię chemiczną dla uczniów Liceum w
Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie
Śląskiej. Partnerska współpraca ze szkołą to owoc projektu zainicjowanego przez firmę w
ramach obchodów 150-lecia BASF w 2015 roku. Dzięki pracowni licealiści będą mogli
przeprowadzać samodzielnie doświadczenia chemiczne z wykorzystaniem profesjonalnego
sprzętu. Podczas otwarcia pracowni pierwszą próbę swoich umiejętności zaprezentowali
uczniowie z klasy o profilu biologiczno-chemicznym.
Firma BASF Polska planuje w dalszym ciągu wspierać działania związane z promowaniem
edukacji chemicznej. Wyrazem tych aktywności jest nie tylko otwieranie pracowni, ale
również współpraca z uczelniami wyższymi w Warszawie i Wrocławiu i ich kołami
naukowymi, a także koordynowanie portalu chemiatomy.pl i odpowiadającego mu profilu na
facebooku, których celem jest promowanie edukacji chemicznej wśród najmłodszych.
Cel Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz
promować uczenie się przez całe życie

Cel działania podejmowanego w ramach programu: BASF Polska od lat wspiera edukację
chemiczną, czego wyrazem są laboratoria i pracownie chemiczne, otwierane przez firmę. Do
końca 2015 firma była wyłącznym partnerem dwóch laboratoriów - w Centrum Nauki
Kopernik oraz w Humanitarium we Wrocławskim Centrum Badań EIT+, a także pracowni
chemicznej w Polsko-Niemieckiej Szkole Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w
Warszawie. W 2016 roku firma otworzyła drugie laboratorium w Humanitarium oraz
pracownię w liceum w Środzie Śląskiej.
Rezultaty dobrej praktyki: Najważniejszym miernikiem efektywności funkcjonowania
laboratorium w Humanitarium we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ jest znacząca liczba
odwiedzających je dzieci i młodzieży. Jednorazowo w zajęciach może tam uczestniczyć 30
osób. Dwa laboratoria BASF w Humanitarium są rocznie odwiedzane przez ok. 30 tysięcy
osób.
Otwarcie pracowni chemicznej w liceum w Środzie Śląskiej pozwoliło na przeprowadzanie
zajęć z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego wszystkim uczniom podczas
lekcji chemii.
Wszystkie korzyści z punktu widzenia firmy wynikają z możliwości sukcesywnej realizacji
strategii CSR. Zgodnie z długofalową koncepcją, w centrum tych działań pozostaje
ogniskowanie aktywności wokół promowania nauki. Inspirowanie młodych ludzi na
wszystkich etapach edukacji jest więc dla BASF Polska najważniejszym elementem
działalności społecznej. Firma ceni sobie również współpracę z wieloletnimi partnerami,
takimi jak Humanitarium czy Centrum Nauki Kopernik. Kolejne inicjatywy realizowane
wspólnie z nimi umacniają te relacje. Choć pierwsze laboratoria i pracownie zostały otwarte
kilka lat temu, ważnym krokiem dla firmy było zainicjowanie promowania działań
edukacyjnych lokalnie. Firma pragnie być obecna ze swoim przesłaniem oraz przybliżać
profil działalności w sąsiedztwie swoich lokalizacji w całej Polsce. Otwarcie pracowni

chemicznej w Środzie Śląskiej pozwoliło firmie wesprzeć edukację oraz zainteresować
chemią licealistów, którzy być może zasilą szeregi firmy w przyszłości.

Warsztaty chemiczne dla dzieci i młodzieży
Opis praktyki: Poprzez udostępnianie wzięcia udziału w warsztatach chemicznych, firma
umożliwia najmłodszym samodzielne wykonywanie doświadczeń oraz eksperymentów z
wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego. Podczas Chemicznych
Walentynek, które odbyły się w lutym 2016 roku, mali pasjonaci chemii wraz z rodzicami
mogli wziąć udział w walentynkowych eksperymentach oraz wykonać własną biżuterię w
kształcie „miłosnych” związków chemicznych. Nad przebiegiem warsztatów czuwali
pracownicy BASF Polska, a także członkowie organizacji partnerskich, takich jak Plastics
Europe, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. 5.
urodziny laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży świętowane były w
październiku 2016 roku. Forma doświadczeń dostosowana były do wieku dzieci i młodzieży.
Najmłodsi uczestnicy (5-7 lat) oglądali pokaz, w którym animatorzy przedstawiali niezwykłe
właściwości ciekłego azotu. Starsze dzieci zostały zaproszone do udziału w samodzielnych
warsztatach chemicznych, realizowanych w oparciu o scenariusze działu Chemii
Kosmetycznej. W trakcie zajęć uczestnicy mogli samodzielnie sporządzić kosmetyki takie jak
krem czy żel do mycia ciała. Nad przebiegiem warsztatów czuwali animatorzy z Centrum
Nauki Kopernik oraz wolontariusze – pracownicy firmy BASF Polska, którzy również
prowadzili zajęcia u boku przedstawicieli Kopernika. Dodatkową atrakcją była możliwość
zwiedzania wystaw edukacyjnych na terenie Centrum.
Pierwotnie współpraca pomiędzy firmą BASF Polska a Centrum Nauki Kopernik została
nawiązana na 5 lat. W 2015 roku Partnerzy zdecydowali o przedłużeniu umowy do roku
2021.
W przyszłości planowane są kolejne partnerskie działania edukacyjne, takie jak wspólne
przedsięwzięcia edukacyjne i cykliczne imprezy, mające na celu popularyzowanie chemii
wśród najmłodszych.
Cel Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz
promować uczenie się przez całe życie

Cel działania podejmowanego w ramach programu: Jako wiodąca firma chemiczna,
poprzez udział w różnorodnych projektach edukacyjnych, BASF wdraża koncepcję
odpowiedzialności społecznej. W ramach umowy z 2010 roku firma jest wyłącznym
partnerem laboratorium chemicznego w Centrum Nauki Kopernik, otwartego w 2011 roku.
Wraz z CNK firma organizuje tam liczne imprezy edukacyjnie, których celem jest
popularyzowanie chemii wśród najmłodszych. W ramach tego typu działań w 2016
Rezultaty dobrej praktyki: Sukces wydarzeń wyrażony był poprzez liczbę przybyłych osób
oraz pracowników zaangażowanych w organizację i przebieg warsztatów. Chemiczne
Walentynki zgromadziły łącznie na terenie Centrum Nauki Kopernik aż 3899 osób. 5.

urodziny laboratorium BASF były natomiast świętowane przez blisko 100 uczestników! Za
organizację oraz prowadzenie warsztatów chemicznych podczas wydarzeń odpowiadało
kolejno 4 oraz 8 wolontariuszy z ramienia firmy.






Najważniejszą korzyścią jest możliwość sukcesywnego popularyzowania chemii przez
firmę wśród najmłodszych grup wiekowych.
Forma zajęć proponowanych przez BASF Polska sprawia, że dzieci i młodzież
przyswajają chemię w najbardziej efektywny sposób – poprzez samodzielne
doświadczanie tego, na czym ta nauka polega w praktyce.
Firma realizuje działania długofalowo, w ramach rozwijanej strategii społecznej
odpowiedzialności biznesu
Firma jest obecna w świadomości społeczeństwa jako podmiot odpowiedzialny,
promujący naukę i edukację oraz rozwijający partnerskie działania z podmiotami
realizującymi podobne założenia edukacyjne i popularyzatorskie na terenie Polski

Platforma edukacyjna chemiatomy.pl
Opis praktyki: Głównym celem prowadzenia portalu chemiatomy.pl oraz profilu
chemiatomy na Facebooku jest promowanie chemii wśród młodych ludzi, za pomocą
ciekawych materiałów i merytorycznej wiedzy, przedstawionej w łatwo przyswajalny sposób.
Przez cały 2016 rok platformę edukacyjną współtworzyli „Ambasadorzy Chemiatomy”
studiujący kierunki chemiczne na czterech wiodących polskich uczelniach w Polsce. Poprzez
aktywną działalność w kołach naukowych promowali inicjatywę również wśród studentów.
Cel Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz
promować uczenie się przez całe życie

Współpraca z Politechniką Warszawską
Opis praktyki: Działania obejmują prowadzenie przez pracowników zajęć z przedmiotu
Zarządzanie Biznesem Technologicznym, a także partnerstwo w programie ChemHR,
realizowanego przez PIPC. W ramach inicjatywy pracownicy BASF Polska prowadzą
seminaria o tematyce związanej z funkcjonowaniem branży chemicznej (m.in. na temat CSR),
a także umożliwiają studentom realizację prac dyplomowych pod ich opieką. Celem
niniejszych działań jest wsparcie w zdobywaniu kompetencji potrzebnych w pracy w firmie
chemicznej.
Cel Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz
promować uczenie się przez całe życie

4. BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.
1) Spółka uczestniczy w realizacji korporacyjnej strategii zrównoważonego rozwoju, w
której ustalono 7 głównych celów do osiągnięcia w latach 2016-2020 w obszarach:

Bezpieczeństwo, Zrównoważone zakupy, Ochrona
Pracownicy, Zrównoważone rozwiązania oraz Rating.

środowiska,

Compliance,

2) Grupa sporządza i publikuje raporty zrównoważonego rozwoju.
3) Grupa poddaje się corocznej ocenie dokonywanej przez Ecovadis (potwierdzone Gold
Recogniction Level).
4) Wszyscy pracownicy grupy są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Postepowania
i Etyki Grupy Brenntag oraz Wytycznych Antykorupcyjnych; objęci są również
cyklem szkoleń e-learningowych z zakresu Compliance.

Ponadto Spółka konsekwentnie realizuje pakiet działań wynikających z Deklaracji Społecznej
Odpowiedzialności Spółki, w części z korelowany z działaniami podejmowanym w ramach
realizacji programu RC, podejmując lub wspierając inicjatywy proekologiczne, zwiększające
wrażliwość na kwestie bezpieczeństwa oraz przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa;
promujący zdrowy i zrównoważony styl życia oraz różnorodne działania na rzecz lokalnych
społeczności.
Przede wszystkim jesteśmy dumni z efektów podejmowanych działań zwiększających
wrażliwość społeczną pracowników oraz ich zaangażowanie w działania prospołeczne lub
charytatywne, m.in. poprzez organizację firmowych akcji charytatywnych, najczęściej
realizowanych w formule partycypacyjnej oraz tworzenie kultury organizacyjnej sprzyjającej
samoorganizacji pracowników angażujących się inicjatywy społeczne.

5. CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA
Dobre praktyki w zakresie CSR i/lub zrównoważonego rozwoju zrealizowane w 2016 roku
przez przedsiębiorstwo:
1. Zorganizowanie przy współpracy z organizacją odzysku miejsc odbioru zużytych baterii
przenośnych i akumulatorów przenośnych w celu zwiększenia zaangażowania pracowników
oraz społeczności lokalnej w osiąganie wysokiego poziomu zbierania baterii, zwiększenia
świadomości ekologicznej pracowników i członków ich rodzin, zwiększenia odzysku cennych
surowców; zaangażowanie 6 pracowników; działanie bezkosztowe; zebranie 45 kg baterii w
ciągu 1,5 miesiąca.
2. Zorganizowanie we współpracy ze szkołą podstawową i organizacją odzysku zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu zwiększenia świadomości
ekologicznej wśród dzieci i członków ich rodzin; zaangażowanie 6 pracowników; budżet
3000 zł; przeprowadzenie lekcji edukacji ekologicznej w klasach 4-5, ufundowanie pomocy
naukowych dla szkoły, zebranie 340 kg zużytego sprzętu.

6. FOSFAN S.A.
Głównymi celami firmy w zakresie odpowiedzialności społecznej są:
1. Minimalizowanie oddziaływania firmy na środowisko naturalne; zmiana postrzegania
firmy; podkreślanie, że szczecińska spółka pomimo działalności w branży chemicznej
nie truje środowiska.
2. Efektywne wykorzystywanie surowców naturalnych.
3. Realizowanie polityki zrównoważonego rozwoju.
4. Odpowiedzialność za pracowników i otoczenie lokalne.
5. Zwiększanie świadomości wiedzy ekologicznej i bhp w środowisku wewnętrznym
i zewnętrznym.

Do najważniejszych inicjatyw realizowanych przez Fosfan S.A. należy zaliczyć:
Współpraca z Domem Kultury Klub „Skolwin”– który mieści się w tej samej dzielnicy
Szczecina – Stołczyn, w której zlokalizowany jest zakład produkcyjny. Od kilku lat dzięki
pomocy firmy DK Klub Skolwin może organizować dla dzieci z rodzin potrzebujących 15 kół
zainteresowań i warsztatów. Bierze w nich udział około 200 uczestników zamieszkujących
dzielnicę Skolwin i Stołczyn. Ponad to, przez cały rok Klub Skolwin organizuje zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych wiele koncertów, spektakli, wystaw, spotkań tematycznych i
konkursów.
Osiedlowe Kluby Sportowe: Hutnik, Świt, Arkonia – firma wspiera kluby chcąc stworzyć
dogodne warunki do uprawiania sportu wyczynowego utalentowanym zawodnikom w
młodym wieku. Dzięki temu wierzy, iż pomaga w osiąganiu najwyższych wyników, bez
konieczności migracji młodzieży do innych ośrodków sportowych. Działania te sprzyjają
poprawie wydolności i sprawności fizycznej dzieci, ograniczają tendencję do siedzącego
trybu życia, zmniejszają ilość zjawisk patologicznych oraz agresji, szczególnie wśród
młodzieży. Zajęcia sportoworekreacyjne dają szanse na aktywny wypoczynek, relaks i
rozwijanie własnych pasji oraz zainteresowań. Nadrzędnym celem współpracy i wsparcia
klubów sportowych jest aktywizacja dzieci i młodzieży do uprawiania sportu.
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – współpracę tę firma
realizuje sukcesywnie od wielu lat. Jest współorganizatorami szkoleń dla rolników oraz
konkursów, w tym corocznego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych z woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego. Rada Osiedla Stołczyn –
wsparcie firmy pozwala na organizację corocznych imprez okolicznościowych, otwartych dla
społeczności lokalnej, m.in. Pożegnanie Lata, Stołczyn po sąsiedzku, Mikołajki czy zabawa
choinkowa dla dzieci z dzielnicy Stołczyn.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Cuma – Fosfan S.A. kładzie duży nacisk na aktywność
młodzieży we wszelkich obszarach związanych z ekologią. Dlatego też jest sponsorem nagród

w konkursie „Zielona Szkoła – Nasza Przygoda z Bioróżnorodnością.” Firma wspiera
edukację przyrodniczą oraz dba o estetyczny wygląd szczecińskich placówek oświatowych
będących laureatami konkursu. Firma jest stałym partnerem konkursów związanych z
pielęgnacją zieleni oraz dbałością o przyrodę, organizowanych przez m.in. lokalne media –
Kurier Szczeciński i Magazyn Moje Miasto, a także instytucje z innych regionów kraju, np.
Towarzystwo Przyjaciół Dzierżoniowa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wsparcie dla
indywidualnych osób – wrażliwość spółki na potrzeby innych przejawia się w niesieniu
pomocy, tak aby poprawiać komfort i jakość życia osób potrzebujących.
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” – EKO Szkoła w Wandzinie – firma
przekazuje nawozy ogrodnicze dla ośrodka readaptacji dla osób niepełnosprawnych oraz
chorych na AIDS i zakażonych wirusem HIV. W ramach readaptacji w ośrodku
przeprowadzane są działania społeczne polegające m.in. na uprawie ziemi, ogrodu, dbanie o
sady itp. Dzięki pomocy Fosfan SA działania te wykorzystują szeroko pojętą ekologię, jako
formę readaptacji społecznej oraz odbudowę systemu wartości podopiecznych ośrodka.
Zapobiega to bezdomności i wykluczeniu społecznemu. Dodatkowo realizowany jest program
wychodzenia z bezrobocia mieszkańców wsi popegeerowskich wykorzystujący psychoterapię
i aktywność w postaci ekologicznej hodowli warzyw, zwierząt i mrozoodpornych, rodzimych,
wysokopiennych odmian drzew owocowych. W ten sam sposób firma wspiera od lat Fundację
Bure Misie im. Bogdana Jańskiego.
Dom Kultury Słowianin – Fosfan S.A. przekazuje wsparcie finansowe, niezbędne do
zorganizowania imprez okolicznościowych, takich jak: Wielkanoc, Mikołajki i Wigilię dla
bezdomnych i ubogich mieszkańców Szczecina. Spotkaniu towarzyszy zawsze wspaniała
atmosfera i świąteczny program artystyczny. Momentem szczególnym są życzenia
świąteczne, w trakcie których nieznani sobie ludzie życzą sobie miłości i wytrwałości. Dzięki
pomocy firmy osoby potrzebujące i w trudnej sytuacji życiowej mogą w godny sposób
przeżyć ten szczególny okres. Dodatkowo, szczecińska spółka pomaga wielu mniejszym
podmiotom, takim jak m. in. Zachodniopomorski Oddział Onkologii, Schronisko dla zwierząt
bezdomnych w Dobrej Szczecińskiej, Fundacja Dzieło św. Jakuba, Prekursor Artystyczny i
wiele innych.

7. Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „FOSFORY” Sp. z o.o.
GZNF „FOSFORY” Sp. z o.o. nie posiadają wdrożonej polityki społecznej odpowiedzialności
CSR, jednak ze względu na prowadzoną działalność produkcyjną GZNF„FOSFORY” Sp. z
o.o., a szczególnie ze względu na zamknięte składowisko fosfogipsów na Wiślince, stosują w
swojej działalności założenia CSR w zakresie rozwoju społeczności lokalnej.
W grudniu 2016 roku za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Gdańsku udostępniono
lokalnej społeczności wyniki badań promieniotwórczości składowiska fosfogipsów na
Wiślince, które zostały przeprowadzone przez Centralne Laboratorium Ochrony
Radiologicznej, Główny Instytut Górnictwa oraz Institute for Energy Technology, Health and
Safety Departament (Norwegia) w ramach projektu PORANO, finansowanego z funduszy

Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Badania wykazały pomijalny wpływ
radiologiczny składowiska na człowieka oraz, że hałdę można rozpatrywać jako teren z
nieograniczonym dostępem z radiologicznego punktu widzenia.

8. Grupa Azoty S.A.
Ład organizacyjny w Grupie Azoty gwarantowany jest na poziomie korporacyjnym przez
Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie Spółki.
Zarząd Grupy Azoty S.A. pełni funkcję zarządu Grupy Kapitałowej Grupy Azoty. Prezes
zarządu sprawuje całościowy nadzór nad grupą kapitałową, a członkowie zarządu
odpowiadają za główne obszary działalności: finanse, strategię i rozwój, inwestycje,
integrację produkcji, tworzywa i syntezy organiczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, dialog
społeczny, bezpieczeństwo techniczne i ochronę środowiska oraz za kierowanie
poszczególnymi spółkami.
Rada Nadzorcza pełni funkcje nadzorcze nad Grupą Azoty. Od 2013 r. w ramach Rady
Nadzorczej Grupy Azoty działa jako ciało doradcze Komitet Audytu. Do zadań Komitetu
należy monitorowanie: procesu sprawozdawczości finansowej, rewizji finansowej, badania
jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, niezależności biegłego
rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, pracy oraz
raportów niezależnego biegłego rewidenta, pracy komórki audytu wewnętrznego,
skuteczności systemów kontroli wewnętrznej.
Walne zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami „Kodeksu
spółek handlowych” oraz wewnętrznymi regulacjami Grupy Azoty S.A. Do jego
kompetencji należy rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu oraz sprawozdań
finansowych, podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz podwyższeniu
lub obniżeniu kapitału zakładowego.
W celu wykorzystania potencjału synergii, w 2013 r. powołano Radę Grupy Azoty. W jej
skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów wszystkich spółek Grupy Azoty oraz dyrektor
zarządzający jednostki dominującej. Do jej zadań należy doradzanie, opiniowanie i
inicjowanie działań usprawniających zarządzanie, opiniowanie założeń corocznych
budżetów jednostkowych i skonsolidowanych spółek Grupy Azoty oraz założeń planów
wieloletnich. Rada jest też platformą usprawniania systemu komunikacji i zasad współpracy
w Grupie Azoty, wymiany informacji w ramach wspólnych działań, a także w zakresie prac
nad systemem raportowania dla zarządu Grupy Azoty i zarządów jej spółek.
Zarządzaniem korporacyjnym zajmują się departamenty korporacyjne Grupy Azoty S.A.,
które w obrębie całej Grupy Azoty pełnią rolę analogiczną jak w strukturach jednostki
dominującej.

- Praktyki z zakresu pracy

Grupę Azoty tworzy ok. 14 tys. pracowników, zarówno doświadczonych specjalistów
z wielu dziedzin, jak i osób będących na początku swojej ścieżki zawodowej. Jesteśmy
stabilnym pracodawcą. Jednym z naszych podstawowych priorytetów realizowanych w
obszarze
„miejsce
pracy”
jest
zapewnienie
pracownikom
bezpiecznego
i godnego miejsca pracy.
Gwarancja równego i sprawiedliwego traktowania pracowników – to jedna z kluczowych
zasad „Kodeksu postępowania etycznego Grupy Azoty”. Na każdym etapie współpracy z
zatrudnianymi osobami stosujemy standardy wyznaczone „Kodeksem postępowania
etycznego Grupy Azoty”. Określa on zasady, które powinny być stosowane przez
wszystkich pracowników i kadrę menedżerską w miejscu pracy. Dotyczy to zarówno zasad
codziennej współpracy w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, jak
i prowadzonych przez spółki Grupy Azoty procesów rekrutacji.
Wiedza, doświadczenie, motywacja i umiejętność współpracy w miejscu pracy wpływają na
nasze wyniki, przekładają się na sukcesy doceniane przez rynek i inwestorów. Dlatego w
Grupie Azoty dbamy o rozwój naszej kadry poprzez system szkoleń oraz wspieranie
indywidualnego dokształcania na uczelniach wyższych.
W ostatnich latach rozwijamy się bardzo dynamicznie, a nasza struktura w ostatnim okresie
przeszła fundamentalne przeobrażenia. W takiej szybko zmieniającej się i rozwijającej
grupie pracownicy stoją przed wyzwaniem odnalezienia się w nowej sytuacji i
podejmowania nowych wyzwań oraz odpowiedzialności. Wychodzimy im naprzeciw.
Realizujemy działania, które pomagają stworzyć pozytywną atmosferę i wspierają
pracowników w miejscu pracy.
W Grupie Azoty przykładamy dużą wagę do zapewniania godnych warunków pracy i nie
akceptujemy żadnych przejawów dyskryminacji w miejscu pracy. Zasady przeciwdziałania
zjawiskom dyskryminacji w Grupie Azoty S.A. reguluje zarządzenie nr 9/2014 z 3.03.2014
r. Monitoring zjawisk mobbingu prowadzony jest przez Biuro Korporacyjne Zarządzania
Personelem na podstawie regularnych bieżących informacji oraz analiz kadrowych, a także
na podstawie analiz i badań przeprowadzanych w postaci ankietowej.
Ważnym elementem wspierania pracowników jest szeroki wachlarz świadczeń oferowanych
przez spółki Grupy Azoty w ramach pracowniczego pakietu socjalnego. Przykłady
świadczeń dla pracowników: opieka medyczna, odzież ochronna i robocza, posiłki
profilaktyczne, okulary korygujące, ubezpieczenie na życie, świadczenia emerytalne,
fundusz socjalny, nagroda jubileuszowa, nagroda roczna, szkolenia i kursy, urlopy
macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie. Świadczenia przysługują wszystkim pracownikom
z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie oraz z wyjątkiem posiłków
profilaktycznych, do których uprawnieni są pracownicy zajmujący stanowiska określone
zarządzeniem dyrektora generalnego. Naszym pracownikom oferujemy uczestnictwo w
Pracowniczym Programie Emerytalnym, w którym pomagamy im gromadzić dodatkowe
środki w ramach III filaru. Program obejmuje wszystkich pracowników objętych
Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP) oraz kadrę zarządzającą. Warunkiem
przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego jest 6-miesięczny staż pracy w
spółce.

- Prawa człowieka
Grupa Azoty S.A. działa z poszanowaniem praw człowieka.

- Środowisko
Nasza działalność jest ściśle uregulowana w zakresie ochrony środowiska i uzależniona od
szeregu wymogów (m.in. ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, prawa
wodnego, a także innych przepisów dotyczących ochrony środowiska) oraz pozwoleń
wydanych przez wojewodów i marszałków województw, w których znajdują się nasze
zakłady. Są to m.in. pozwolenia zintegrowane na eksploatację instalacji, pozwolenia na
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie
ścieków do wód lub pobór wód, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, pozwolenia na
zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenia na odzysk odpadów, pozwolenia na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków oraz
zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych. We wszystkich naszych głównych spółkach
wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004 (w
Grupie Azoty S.A. mamy SZŚ zgodny z normą ISO 14001:2015), który wspomaga działania
związane z ochroną środowiska i zapobieganiem zanieczyszczeniom. Zobowiązuje nas
również do oceny zgodności naszych działań z regulacjami prawnymi i innymi standardami
oraz do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej.
Jesteśmy świadomi naszego wpływu na otaczający nas ekosystem, dlatego jako firma
społecznie odpowiedzialna dokładamy wszelkich starań, aby wpływ ten minimalizować. Co
roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
organizujemy konferencję branżową pn. „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym”,
podczas której analizujemy pojawiające się trendy, definiujemy potencjalne zagrożenia oraz
możliwości proekologicznego rozwoju.

- Uczciwe praktyki operacyjne
Zasady dobrych praktyk są dostępne na stronie:
http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/lad/zasady.html

- Zagadnienia konsumenckie
W Grupie Azoty na bieżąco monitorujemy poziom satysfakcji klientów. Ze względu na
dywersyfikację produktów i zróżnicowanie grup odbiorców metodologia tych badań jest
zróżnicowana. Najczęściej pytamy naszych klientów o takie sprawy jak jakość produktów,
cena i warunki płatności, terminowość dostaw, jakość obsługi i kompetencje pracowników,
sposób rozpatrywania reklamacji i jakość materiałów promocyjnych oraz opakowań.

Korzystamy w tych badaniach z najlepszych rozwiązań stosowanych w poszczególnych
spółkach i przenosimy je na poziom całej Grupy Azoty. Wypracowaliśmy w Grupie Azoty
spójny sposób badania satysfakcji klientów.
WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA 2016
Celem przeprowadzonego w marcu 2016 r. badania było zebranie informacji niezbędnych do
formułowania rekomendacji w zakresie doskonalenia relacji z partnerami handlowymi oraz
poprawy stopnia zadowolenia klientów Grupy Azoty. Badanie Satysfakcji Klientów Grupy
Azoty zostało przeprowadzone w oparciu o szesnaście zdefiniowanych cech produktu
(kryteriów). Każdą z tych cech ankietowani ocenili na skali od 1 do 5 (odpowiednik skali
szkolnej). Techniką badawczą wykorzystaną w badaniu była ankieta audytoryjna –
uczestnicy wypełniali ankiety anonimowo w tym samym miejscu i czasie. Próba badawcza
objęła swym zakresem partnerów handlowych spółek należących do Grupy Azoty (Grupa
Azoty S.A., Grupa Azoty KĘDZIERZYN, Grupa Azoty PUŁAWY, Grupa Azoty POLICE
oraz Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych). W ubiegłorocznym badaniu
jako mocne strony wskazano: poziom obsługi klienta, jakość opakowań, dostęp informacji o
produkcie, jakość nawozów oraz działania promocyjno-reklamowe.
Dialog z klientami nie ogranicza się do monitorowania ich satysfakcji z oferowanych już
produktów. Cały czas współpracujemy z naszymi klientami, prowadzimy analizę ich
potrzeb, dzięki czemu jesteśmy w stanie wspólnie z nimi wypracować nowe produkty, lepiej
spełniające oczekiwania użytkowników. Pomagamy im także w optymalnym wykorzystaniu
naszych produktów.

- Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kierunki działań społecznych Grupy Azoty i zasady, według jakich podejmujemy współpracę
z partnerami społecznymi, regulują jasno określone wytyczne, zawarte w takich
dokumentach, jak: „Strategia Grupy Azoty 2013-2020”, „Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Azotów Tarnów na lata 2013-2016”, „Polityka Darowizn Grupy Azoty”, „Polityka
Stypendialna Grupy Azoty”, „Polityka społeczno-sponsoringowa”. Wspieramy działania
organizacji pozarządowych i instytucji społecznych, które realizują działania w obszarze
ważnych potrzeb i tematów społecznych. Zgodnie z zasadami Grupy Azoty nie przyznajemy
darowizn finansowych na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji politycznych. Jest
to zgodne z postanowieniami przyjętej w całej grupie kapitałowej „Polityki Darowizn Grupy
Azoty".
Aktywność Grupy Azoty w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego, od
projektów artystyczno-kulturalnych, przez sportowe, po edukacyjne i gospodarcze, podkreśla
naszą chęć wzmacniania relacji z mieszkańcami regionu. Zależy nam, aby wszyscy
zainteresowani współpracą z nami interesariusze mieli szybki i łatwy dostęp do informacji o
zasadach i kierunkach podejmowanych przez nas działań społecznych. Duży nacisk
kładziemy na działania proedukacyjne: praktyki i staże, edukacja zawodowa, współpraca z
uczelniami, edukacja nieformalna i rozwój talentów – to tylko niektóre przykłady naszych
działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży.

Liczba zaangażowanych pracowników jest trudna do określenia, nie liczymy ludzi na
koncertach, nie sprawdzamy po przepustkach, nie weryfikujemy czy dzieci pracowników są
we wspieranych szkółkach.

„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Azotów Tarnów na lata 2011-2016” została
wypracowana w oparciu o dotychczasowe dobre praktyki Spółki oraz badania i analizy
zarówno wewnątrz spółki, jak i wśród interesariuszy, a jej fundamentem jest strategia
biznesowa. Dzięki takiemu podejściu, Grupa Azoty S.A. podnosi wartość ekonomiczną
Spółki, jednocześnie budując wartość dla interesariuszy.
„Strategia…” jest odzwierciedleniem zintegrowanego podejścia do działań podejmowanych
w zakresie efektywności ekonomicznej, odpowiedzialności względem pracowników
i środowiska oraz relacji z otoczeniem. Zbudowana jest na trzech filarach:
- zrównoważonej produkcji (minimalizacja oddziaływania środowiskowego i tworzenie
produktów zrównoważonych, a także budowa świadomości ekologicznej)
- dialogu i budowaniu relacji (prowadzenie aktywnego dialogu ze wszystkimi grupami
interesariuszy, wdrożenie kodeksu etyki)
- miejscu pracy (poprawa satysfakcji pracowników i poprawa poziomu bezpieczeństwa)
Swoje zaangażowanie w kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem spółka coroczne
raportuje w „Raporcie zintegrowanym Grupy Azoty”.

Kategoria CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) dotyczy:
• sportu amatorskiego, w tym:
 wspierania finansowego przede wszystkim: szkół, klubów i stowarzyszeń młodzieżowych
oraz wszelkich inicjatyw podejmowanych w ogólnodostępnej infrastrukturze sportowej
 sponsorowania
Paraolimpijskiego)

sportowców

niepełnosprawnych

(w

tym

Polskiego

Komitetu

 wspierania przedsięwzięć sportowych w regionie, dążąc do wyrównania szans mieszkańców
w układzie terytorialnym
• działalności kulturalnej, również w obszarze kultury masowej,
• nauki oraz szkolnictwa publicznego na różnych poziomach kształcenia,
• programów naukowo-badawczych, służących poznawaniu i upowszechnianiu historii i
tradycji polskiego przemysłu chemicznego oraz służących rozwojowi polskiego przemysłu
chemicznego,
• inicjatyw proekologicznych,
• placówek medycznych, świadczących usługi na rzecz pracowników i ich rodzin,
• akcji społecznych.

Wybrane dobre praktyki realizowane w 2016 r.:

Publikacja raportu zintegrowanego
Grupa Azoty po raz trzeci opublikowała raport zintegrowany wg wskaźników GRI, w
którym poza wynikami finansowymi, informuje o tym, co robi, co jest dla niej ważne, o jej
odpowiedzialności i wpływie jaki wywiera na otoczenie. Raport szczegółowo prezentuje
wszystkie najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w Grupie Azoty w 2015 r.
uwzględniając jednocześnie wszelkie istotne elementy oddziaływania Grupy Azoty na
otoczenie. Raport Zintegrowany za 2015 r. obejmuje cztery kluczowe spółki: Grupa Azoty
S.A., Grupa Azoty PUŁAWY, Grupa Azoty POLICE oraz Grupa Azoty KĘDZIERZYN.
Podmioty te zostały szczegółowo przedstawione w raporcie, ponieważ generują znaczną
większość przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. W celu zachowania najwyższej
staranności dokument został poddany niezależnej weryfikacji audytorów, którzy sprawdzili
oraz potwierdzili prawdziwość zamieszczonych w raporcie danych finansowych oraz
informacji dotyczących wpływu na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.
Komunikacja z interesariuszami
W Grupie Azoty systematycznie prowadzona jest aktualizacja rejestru interesariuszy. Jest to
kluczowe dla skutecznej z nimi komunikacji. Forma i częstotliwość dialogu z
interesariuszami uzależnione są od specyfiki danej grupy oraz aktualnych oczekiwań i
problemów ważnych dla obu stron. Za dialog odpowiedzialni są menedżerowie
poszczególnych obszarów funkcjonalnych w spółkach, którzy znają najlepiej oczekiwania
grup interesariuszy.
W 2016 r. zdefiniowano formy komunikacji z poszczególnymi Interesariuszami. W 2017 r.
oficjalnie włączono je do procedury dot. komunikowania zewnętrznego i wewnętrznego.

INTERESARIUSZ
Inwestorzy, akcjonariusze

FORMY KOMUNIKACJI
-

raporty okresowe

-

konferencje, kongresy, sympozja, zjazdy
(międzynarodowe, ogólnopolskie, branżowe, lokalne)

Pracownicy

-

czaty internetowe z akcjonariuszami

-

spotkania one-2-one

-

konferencje wynikowe po publikacji

-

badania satysfakcji pracowników

-

spotkania załogowe i szkolenia

Klienci

Dostawcy

Instytucje naukowe

Media

Społeczności lokalne

-

współpraca ze związkami zawodowymi

-

intranet

-

newslettery i
pracowników

-

program wolontariatu pracowniczego

-

skrzynki uwag i wniosków, tablice ogłoszeń

-

zintegrowany raport roczny

-

czaty z Członkami Zarządu

-

strona internetowa i media społecznościowe (Facebook,
Twitter, YouTube)

-

badania wizerunku Grupy Azoty

-

zintegrowany raport roczny

-

komunikacja bezpośrednia z dedykowanymi osobami do
współpracy ze strony Spółek Grupy Azoty

-

strona internetowa

-

spotkania branżowe, targi

-

zintegrowany raport roczny

-

zintegrowany raport roczny

-

spotkania bezpośrednie w ramach wspólnie prowadzonych
projektów

-

konferencje,
kongresy,
sympozja,
zjazdy
(międzynarodowe, ogólnopolskie, branżowe, lokalne)

-

konferencje prasowe

-

spotkania one-2-one

-

artykuły (w tym wywiady z przedstawicielami spółki) i
reklamy w prasie ogólnopolskiej, branżowej, lokalnej

-

strona internetowa oraz media społecznościowe (Facebook,
Twitter, YouTube)

-

telewizja (Grupa Azoty ZCh POLICE S.A. ma w lokalnej
telewizji swój program „Aktualności Grupy Azoty Zakłady
Chemiczne „Police” SA, emitowany dwa razy w miesiącu)

-

spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej
(środowiska artystyczne, nauczycielskie, sportowe,
biznesowe, inne)

biuletyny,

gazetki

zakładowe

dla

Instytucje państwowe

-

bezpośrednie spotkania,

-

udział w lokalnych wydarzeniach

-

zintegrowany raport roczny

-

udział pracowników Grupy Azoty w działaniach na rzecz
społeczności
lokalnych
w
ramach
wolontariatu
pracowniczego (Grupa Azoty ZA PUŁAWY S.A.)

-

zintegrowany raport roczny

-

spotkania bezpośrednie

-

konferencje, kongresy, sympozja, zjazdy
(międzynarodowe, ogólnopolskie, branżowe, lokalne)

Instytucje finansowe

-

zintegrowany raport roczny

-

raporty bieżące i okresowe

-

spotkania bezpośrednie

-

konferencje,
kongresy,
sympozja,
zjazdy
(międzynarodowe, ogólnopolskie, branżowe, lokalne)

Rozwój lokalnej społeczności
Spółka, jako największa firma w regionie, jest bardzo dobrze rozpoznawalna na szczeblu
lokalnym, głównie dzięki nieustannemu wkładowi w rozwój regionu. Grupa Azoty S.A.
mocno angażuje się w rozwój społeczności lokalnej. W swojej blisko 90-letniej historii
aktywnie angażowała się w liczne wydarzenia naukowe, gospodarcze, sportowe i kulturalne.
W roku 2016 Grupa Azoty S.A. budowała dialog z otoczeniem poprzez:
I Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz kultury.
Grupa Azoty wspiera liczne wydarzenia kulturalne (np. Grupa Azoty International Jazz Contest,
Tarnowska Nagroda Filmowa) i instytucje kulturalne, takie jak Europejskie Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Centrum Sztuki Mościce, Centrum Paderewskiego w
Kąśnej Dolnej, Stowarzyszenie Dziewczęcy Chór Katedralny Puellae Orantes, Biuro Wystaw
Artystycznych Galeria Miejska w Tarnowie, Tarnowskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

II Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz edukacji dzieci i młodzieży.
Grupa Azoty S.A. współpracuje ze szkołami i uczelniami wyższymi zarówno w ramach
projektów badawczych, jak i praktyk, staży i warsztatów dla studentów; a także z kilkoma
podmiotami na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, wśród których są m.in. Stowarzyszenie
SIEMACHA, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Fundacja Kultury i Sztuki I
KROPKA, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie Mościcach, Zespół Szkół
Technicznych, Zespół Szkół Sportowych.

III Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz sportu.
1. W 2015 r. Grupa Azoty S.A. uruchomiła wieloletni program Grupa Azoty START - to
autorski, nowy kompleksowy projekt sportowy i społeczny, którego celem jest odkrywanie
młodych talentów. Program ten służy wsparciu młodzieży marzącej o osiąganiu najlepszych
wyników w różnych dyscyplinach sportu. Dla wielu z nich będzie to być może początek drogi
do mistrzostwa. W ramach Programu Grupa Azoty START realizowane są następujące
inicjatywy: Program Rozwoju Wspinaczki, Program Rozwoju Koszykówki, Program
Rozwoju Sportu Żużlowego, Program Rozwoju Piłki Ręcznej, Program Rozwoju Biegów
Narciarskich.
2. Grupa Azoty objęła swoim mecenatem także inne wydarzenia sportowe o charakterze
ogólnopolskim i lokalnym. W opinii ekspertów Grupa Azoty stała się po konsolidacji jedną z
najbardziej widocznych marek w polskim sporcie, zwłaszcza w dyscyplinach takich jak skoki
narciarskie, siatkówka i żużel.
3. W ramach realizacji dodatkowych działań w zakresie reklamy i promocji marki Grupa
Azoty współpracowała m.in. z indywidualnymi zawodnikami: Piotr Żyła (skoki), Janusz
Kołodziej (żużlowiec) oraz związkami, klubami i drużynami sportowymi (Polski Związek
Narciarski, drużyna żużlowa Unia Tarnów, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Tarnów (piłka
ręczna), KS ZKS Unia Tarnów (piłka nożna) i UKS Jedynka Tarnów (siatkówka kobiet),
łuczników MLKS Dąbrovia, Międzyszkolny Ludowy Uczniowski przy Gimnazjum nr 8 w
Tarnowie i inne.

IV Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz promocji i rozwoju regionu.
1. Grupa Azoty podejmowała inicjatywy na rzecz interesariuszy prowadzących działalność w
zakresie realizacji programów edukacyjnych, służących poznaniu danego regionu oraz
realizacji programów przyczyniających się do rozwoju regionu.
2. W 2014 r. zapoczątkowała Noworoczne Koncerty Charytatywne. Pierwszy z nich
zorganizowany został na rzecz budowy hospicjum „Via Spei”, dochód z drugiego koncertu
(zorganizowanego w 2015 r.) otrzymał tarnowski oddział Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego. Dochód z trzeciego koncertu charytatywnego przekazany został na
rzecz Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. W 2017 r. dochód został przekazany na rzecz
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom
„Prometeusz” z siedzibą w Zbylitowskiej Górze.
3. Grupa Azoty S.A. systematycznie wspiera także m.in. PTTK Oddział Tarnów Azoty,
Towarzystwo Przyjaciół Mościc, Klub HDK PCK im. Tytusa Chałubińskiego przy Grupie
Azoty S.A.

V Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz zdrowia i życia ludzkiego.

Grupa Azoty S.A. wspiera m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej
Górze oraz Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO.

VI Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz przemysłu chemicznego.
Grupa Azoty S.A. wspiera Naczelną Organizację Techniczną, Federację Stowarzyszeń
Naukowo Technicznych Rada w Tarnowie oraz tarnowski oddział SITPChem.

Nagrody i wyróżnienia w zakresie CSR, zrównoważonego rozwoju uzyskane przez
przedsiębiorstwo w 2016 roku:
- 20 maja 2016 r. w „X Rankingu odpowiedzialnych firm 2016” Grupa Azoty S.A. znalazła
się na 22. miejscu zestawienia, awansując o jedno miejsce. Grupa Azoty PUŁAWY zajęła
27. pozycję (rok wcześniej była na 53. miejscu). W klasyfikacji branżowej „produkcja
przemysłowa i chemiczna” tarnowska spółka zajęła 5. pozycję, Grupa Azoty PUŁAWY
znalazła się na 8. miejscu. Ranking Odpowiedzialnych Firm to jedyne zestawienie firm
działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną
odpowiedzialnością biznesu (CSR). Umożliwia porównanie wyników w poszczególnych
obszarach CSR pomiędzy podmiotami, a także jest cennym instrumentem ułatwiającym
uporządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu.

- W czerwcu 2016 r. Grupa Azoty znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu „Ekologiczna
firma 2016”, opublikowanym przez tygodnik Gazeta Finansowa. Raport miał na celu ocenę
strategii ekologicznej polskich przedsiębiorstw oraz wyłonienie najbardziej atrakcyjnych
rozwiązań.

- Wrażliwość społeczna i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych
dziedzinach życia – to te cechy sprawiły, że Grupa Azoty S.A. zajęła III miejsce w
tegorocznej edycji Lodołamaczy. Wyniki konkursu ogłoszono 12 września w Krakowie
podczas Małopolsko-Świętokrzyskiej Regionalnej Gali XI Edycji Konkursu
LODOŁAMACZE 2016, organizowanego przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych. Celem konkursu jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń
związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych; integracja osób niepełnosprawnych i
stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym; promocja przedsiębiorstw,
które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób
niepełnosprawnych; zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

- 30 września 2016 r. Grupa Azoty S.A. znalazła się wśród laureatów konkursu „Zdrowy
pracownik, zdrowa firma” w kategorii duże firmy. Wyróżnienie to zostało wręczone podczas
uroczystej gali w pierwszym dniu I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP. Nagroda

przyznawana jest w trzech kategoriach: duże firmy (zatrudniające 250 lub więcej osób),
średnie firmy (zatrudniające od 50 do 249 osób) i małe przedsiębiorstwo (zatrudniające do
49 osób). W swym zamyśle ma ona promować postawy społecznie zaangażowane oraz
budować świadomość odpowiedzialnej roli pracodawcy w otoczeniu społecznym, w którym
funkcjonuje. „Zdrowy Pracownik, Zdrowa Firma” to pierwszy konkurs w Polsce, którego
celem jest docenienie wysiłków podejmowanych przez pracodawców na rzecz szeroko
rozumianej poprawy stanu zdrowia swoich pracowników. O Nagrodę Prezydenta
Pracodawców RP mogły się ubiegać firmy, instytucje i organizacje, które w swojej
działalności – wykraczając poza zakres obowiązków nakładanych ustawowo na pracodawcę
– dbają o zdrowie swoich pracowników, stwarzają pracownikom warunki do dbania o
własne zdrowie, podejmują działania zachęcające pracowników do zdrowego trybu życia i
przeznaczają środki celowe na wszelkie formy działań prozdrowotnych wśród
pracowników.

- 6 grudnia 2016 r. Grupa Azoty S.A. otrzymała wyróżnienie w konkursie „Dobre praktyki biznes, szkolnictwo, nauka”. Konkurs ten był dedykowany firmom i uczelniom, jego celem
jest promocja współpracy przemysłu, edukacji i instytucji naukowych.

- 14 grudnia 2016 r. Giełda Papierów Wartościowych ogłosiła skład X edycji RESPECT
Index. Po raz kolejny znalazła się w nim Grupa Azoty S.A., która w tym elitarnym gronie
przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie znajduje się od początku prowadzenia
indeksu. Jest to ogromny sukces tarnowskiej spółki, ponieważ niewiele podmiotów
pozostaje w składzie indeksu od czasu jego utworzenia w 2009 r.

9. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Grupa Azoty ZAK S.A . traktuje kwestie związane z odpowiedzialnością oraz współpracą z
otoczeniem w sposób strategiczny i długofalowy. Jednym z istotnych elementów, które
przyczyniają się do realizacji długofalowej strategii rozwoju Grupy Azoty są działania w
zakresie społeczno-sponsoringowym oraz działalność charytatywna. Spółki Grupy Azoty
biorą aktywny udział w życiu swoich społeczności lokalnych oraz kierują swoje wsparcie
tam, gdzie ono jest najbardziej potrzebne.
Działania społeczno-sponsoringowe realizowane są w oparciu o opracowaną i wdrożoną
„Politykę działalności społeczno-sponsoringowej" oraz w zakresie pomocy charytatywnej w
oparciu o przyjęte „Politykę darowizn" oraz „Regulamin udzielania darowizn".
Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz kultury
Grupa Azoty ZAK S.A. wspiera lokalne dziedzictwo kulturowe, szczególnie działania
Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w dbałości o historię i zabytki Ziemi Kozielskiej i miasta
Kędzierzyn-Koźle. W świadomości, że kultura i umiejętności artystyczne są dobrym

narzędziem w kierunku promocji miasta i regionu, a również i biznesu, Grupa Azoty ZAK
S.A. wpiera Młodzieżową Orkiestrę Żeglugi Śródlądowej. Orkiestra jest marką
rozpoznawalną w całym kraju, jednocześnie stając się doskonałą wizytówką nie tylko miasta,
kraju, ale również naszej Spółki.
Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz sportu
Grupa Azoty ZAK S.A jest wieloletnim Głównym Sponsorem ekstra ligowej drużyny
siatkarskiej ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, promującej nie tylko firmę, ale miasto, region i
województwo. Wspiera również Towarzystwo Sportowe Chemik oraz parabadmintonistę
Bartłomieja Mroza. Z zakresu sportu amatorskiego wspiera również wiele regionalnych
inicjatyw.
Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz promocji i rozwoju regionu
Grupa Azoty ZAK S.A. zaangażowana była w konferencję „Nowoczesne Technologie,
Konstrukcje, Materiały dla chemii i energetyki", połączoną z ogólnopolskim konkursem
Forum Młodych Innowatorów organizowaną przez Stowarzyszenie Park Przemysłowy
Metalchem. Konferencja poświęcona była tematowi rozwoju polskiej chemii i energetyki oraz
przyszłościowych technologii.
Wsparła również „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości" organizowany przez
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy oraz konferencję poświęconą przywróceniu
żeglowności Odry, organizowaną przez Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi
Śródlądowej. W ramach działalności w oparciu o Politykę darowizn wsparła rozwój
infrastruktury drogowej w postaci dofinansowania do remontu drogi powiatowej przy terenie
Grupy Azoty ZAK S.A. ul. Mostowa. Projekt inwestycyjny miał na celu tworzenie
bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury drogowej dla wygodnego dojazdu kontrahentów i
pracowników do siedziby Spółki.
Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz przemysłu chemicznego
Grupa Azoty ZAK S.A. wspiera działalność kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału SI1PChem
oraz wybrane wydarzenia wspierające przedsiębiorczość realizowane lub organizowane przez
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy.
Program stypendialny w Grupie Azoty ZAK S.A.
Patronat klasy chemicznej: Współpraca z klasą chemiczną jest istotna dla rozwoju nauk
technologicznych — to przesłanie towarzyszy celom programu stypendialnego Grupy Azoty
ZAK S.A. dla klas chemicznych Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu.
Grupa Azoty ZAK S.A. współpracuje ponadto z Politechniką Opolską i Uniwersytetem
Opolskim w zakresie możliwości odbywania praktyk na terenie Grupy Azoty ZAK S.A., i
pisania prac naukowych. W 2016 roku współpraca objęła również wizytę naukowodydaktyczną studentów z ramienia Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
Program Odpowiedzialność i Troska®
Grupa Azoty ZAK S.A. kolejny rok aktywnie uczestniczyła w działaniach Sekretariatu
międzynarodowego programu „Odpowiedzialność i Troska". Jako pomysłodawca i inicjator

konkursu Złap Zająca w 2006 roku, w dalszym ciągu przeprowadziła ogólnopolski konkurs
fotograficzny „Złap zająca" w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska".
Pracownicy firmy corocznie biorą udział w charytatywnych akcjach wspierających
potrzebujące dzieci z regionu. Dwie główne inicjatywy organizowane są w okresie
przedświątecznym — grudzień. Akcja „10 metrów słodkości"
Opis: pracownicy Grupy Azoty ZAK S.A. przygotowują paczki ze słodyczami, które
następnie są odbierane przez wolontariuszy, również pracowników spółki. Finał akcji odbywa
się pod firmową choinką, mierzącą 10 metrów. Zebrane paczki są dystrybuowane do
placówek zdefiniowanych jako najbardziej potrzebujące. Są to m.in. Domy Dziecka, placówki
medyczne dla dzieci i młodzieży. W 2016 roku akcję aktywnie wspierali siatkarze ZAKSY
Kędzierzyn-Koźle.
Bal Uśmiechu
Opis: coroczna zabawa świąteczna zorganizowana dla dzieci pracowników Grupy Azoty
ZAK S.A.. Wydarzenie ma wymiar charytatywny: uczestnicy przygotowują prezenty dla
potrzebujących dzieci i przynoszą je na Bal, które po akcji — wraz z paczkami uzyskanymi
podczas akcji „10 metrów słodkości" - są dostarczane przez Grupę Azoty ZAK S.A. do
potrzebujących placówek na terenie województwa. Beneficjentami akcji są dzieci w trudnych
sytuacjach życiowych, placówki medyczne dla dzieci, Domy Dziecka, Domy Matki i
Dziecka, PCK, Stowarzyszenie MONAR etc.

10. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
Akcja „Drzewko za Butelkę” 2016
W 2016 roku, już po raz dwunasty Grupa Azoty PUŁAWY włączyła się w ogólnopolską
akcję zakładów chemicznych pod nazwą „Drzewko za Butelkę”. Akcja ta odbywająca się pod
patronatem Ministra Środowiska oraz Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej ma na celu połączenie edukacji ekologicznej, aktywności społecznej,
dbałości o środowisko naturalne oraz o własne miasto i gminę. Ideą Akcji jest rywalizacja w
formie zabawy pomiędzy klasami szkolnymi i grupami przedszkolnymi w uzbieraniu jak
największej ilości plastikowych pustych butelek. Zebrane przez dzieci butelki trafiają do
powtórnego przerobu, a symbolem działań są posadzone na terenie placówek drzewka.
Najlepsze klasy i grupy przedszkolne otrzymują nagrody finansowe i rzeczowe. Partnerami
Akcji są: Zakład Usług Komunalnych w Puławach (podmiot odpowiedzialny za odbiór oraz
recykling zebranych butelek typu „pet”) oraz Starostwo Powiatowe w Puławach (podmiot
sprawujący nadzór nad placówkami oświatowymi biorącymi udział w Akcji). W edycji z
2016 r. udział wzięło 2105 uczniów z 26 placówek oświatowych z całego powiatu (17 szkół
podstawowych oraz 9 przedszkoli). Uczestnicy zebrali rekordową liczbę 1 078 tys.
plastikowych butelek. Koszt koordynacji Akcji ze strony Spółki wyniósł w 2016 r. 59.210 zł.

„Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo”
W ramach „Polityki sponsoringowo-społecznej” kontynuowana była akcja „Wspólnie dbamy
o bezpieczeństwo”. Jest to akcja edukacyjna dla dzieci i młodzieży z powiatu puławskiego
realizowana od 2012 roku wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Puławach oraz
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach. Dzięki wsparciu Spółki
przygotowano ciekawą ofertę edukacyjną w postaci broszurek o tematyce bezpieczeństwa
pożarowego oraz zasadach ruchu drogowego. W ramach akcji organizowane są spotkania
edukacyjne w placówkach oświatowych z całego powiatu (szkoły podstawowe, gimnazja oraz
przedszkola). Każdy z uczestników otrzymuje materiały w postaci broszurek edukacyjnych
oraz drobnych gadżetów (w tym opaski odblaskowe). Koszt prowadzenia akcji w 2016 r. to
68.811 zł.

Konkurs „Wolontariat Pracowniczy”
Konkurs wolontariacki po raz pierwszy został przeprowadzony w puławskiej Spółce w 2016
r. Ta inicjatywa prospołeczna nie tylko zaktywizowała pracowników Grupy Azoty
PUŁAWY, ale przyniosła też wiele korzyści lokalnym beneficjentom. 10 projektów, 73
wolontariuszy i ponad 2 tys. godzin pracy społecznej. Wolontariusze Grupy Azoty PUŁAWY
podjęli wyzwania z własnej inicjatywy, w czasie wolnym od pracy, nie otrzymując
dodatkowego wynagrodzenia. Tegoroczny Program Wolontariatu Pracowniczego zakończył
się realizacją 10 zwycięskich projektów, na realizację każdego z nich Spółka przeznaczyła
kwotę 5 tys. zł:
1. Sala do terapii dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.-Beneficjent:
Fundacja „Krok po Kroku” w Puławach.
2. Plac zabaw dla małych dzieci. Beneficjent: Przedszkole nr 18 w Puławach.
3. Sportowy Dzień Dziecka w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym im. Siostry Klary
Staszczak OSB. Beneficjent: Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Siostry Klary
Staszczak OSB.
4. Ogródek dla podopiecznych Hospicjum w Puławach. Beneficjent: Puławskie
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”.
5. Cichy pokój do odrabiania lekcji. Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach
6. Sala rekreacyjno-edukacyjna dla dzieci z miejscowości Parchatka. Beneficjent: Klub
Sportowy „Sokoły” w Parchatce.
7. Kreatywne boisko dla najmłodszych. Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 4 w
Puławach.
8. Wymiana dachu na OSP w Rogowie. Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w
Rogowie.
9. Sala fitness dla uczniów gimnazjum i liceum. Beneficjent: ZSO nr 1 im. K ENw
Puławach.

10. Rewitalizacja i odbudowanie populacji pstrąga potokowego na rzece Chodelce.
Beneficjent: PZW Okręg Lublin

Nagrody i wyróżnienia w zakresie CSR, zrównoważonego rozwoju uzyskane przez
przedsiębiorstwo w 2016 roku:





Solidny Pracodawca 2016
Jesteśmy też obecni w elitarnym Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2017. Mamy w
nim „Poziom kryształowy” i miejsce 8
W klasyfikacji pod kątem odpowiedzialnych innowacji miejsce 42
W klasyfikacji pod katem zrównoważonego rozwoju miejsce 37

11.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

Utrwalenie dobrego wizerunku Grupy Azoty Police, ma za zadanie zbudowanie zaufania do
firmy, tak na zewnątrz, jak i wśród pracowników. Przykładem może być zlikwidowanie w
2016 roku tzw. umów śmieciowych. W Spółce od lat dba się o dzikie ptaki. Na terenie
zakładu jest gniazdo sokoła wędrownego, a na terenie oczyszczalni ścieków gniazduje blisko
100 gatunków ptaków, w tym dziesięć zapisanych w tzw. czerwonej księdze gatunków
szczególnie chronionych. Wizerunek firmy budowany jest głównie przez coraz lepszą jakość
produktów, co doceniają zarówno odbiorcy krajowi, jak i zagraniczni. Policka Spółka od
początku funkcjonowania angażuje się w życie lokalnej społeczności, która stanowi istotną
grupę interesariuszy. Mieszkańcy Polic to także pracownicy Grupy Azoty POLICE. Z myślą
o nich Spółka współpracuje z lokalnymi mediami. W telewizji kablowej emitowane są
„Aktualności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”. W „Kurierze Szczecińskim”
dwa razy w miesiącu drukowana jest kolumna poświęcona Grupie Azoty Police. Na łamach
Wieści Polickich i Tygodnika Polickiego publikowane są na bieżąco najważniejsze
wydarzenia z działalności polickiej Spółki.. W ramach komunikacji zewnętrznej Biuro Public
Relations przygotowuje komunikaty prasowe, które przesyłane są do mediów regionalnych i
ogólnopolskich. W przypadku ważnych wydarzeń organizowane są konferencje prasowe lub
briefingi z udziałem dziennikarzy i kadry zarządzającej Spółką.
O bieżącej działalności Spółki można dowiedzieć się również ze strony internetowej oraz
portali społecznościowych, które pełnią ważną rolę w komunikacji ze społecznością lokalną.
Komunikacja wewnętrzna, skierowana do pracowników, odbywa się poprzez zakładowy
intranet, biuletyn oraz audycje w radiowęźle. Rok 2016 to 21 rok uczestnictwa Spółki w
programie „Odpowiedzialność i Troska”.
W 2016 roku pracownicy Spółki wzięli udział w konkursie fotograficznym „Złap Zająca”
zdobywając nagrody i wyróżnienia. Także edycja dla dzieci pracowników cieszyła się
zainteresowaniem.

W 2016 roku Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wraz z pozostałymi spółkami
Grupy Azoty po raz kolejny opublikowała Raport Zintegrowany. Poza informacjami
ekonomicznymi, znalazły się w nim także informacje środowiskowe i społeczne. Raport
zintegrowany szczegółowo prezentuje wszystkie najważniejsze wydarzenia, jakie miały
miejsce w Grupie Azoty w 2015 r. uwzględniając jednocześnie wszelkie istotne elementy
oddziaływania Grupy Azoty na otoczenie. Grupa Azoty Police, w sposób kompleksowy
odnosi się do rozwoju nowych technologii, jednocześnie uwzględniając potrzeby najbliższego
otoczenia. Spółki sprawił, że kwestie związane z rozwojem społeczności lokalnej są mocno
wpisane w jej działania

12.

Grupa Lotos S.A.

Grupa Kapitałowa LOTOS dąży do prowadzenia swojej działalności we wszystkich
obszarach w sposób zrównoważony, przy poszanowaniu określonych prawem warunków i z
zachowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social
Responsibility, CSR).
Spółka uznaje, że biznes powinien być prowadzony w zgodzie z normami etycznymi,
środowiskiem naturalnym i potrzebami społeczeństwa, dlatego przyjęła system wartości,
który traktuje jako długofalowe zobowiązanie wobec wszystkich interesariuszy.
Cztery naczelne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS to:
CZYSTOŚĆ – zobowiązanie do przestrzegania najwyższych standardów środowiskowych i
ekologicznych oraz deklaracja etycznej i uczciwej konkurencji, a także przeciwdziałanie
naruszaniu praw człowieka.
OTWARTOŚĆ – stosunek Grupy Kapitałowej LOTOS do zmian, potrzeb świata i
oczekiwań ludzi.
INNOWACYJNOŚĆ – docenienie i ochrona kapitału intelektualnego, jakim dysponuje
Grupa Kapitałowa LOTOS, oraz kompetencji pracowników firmy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ – postawa wobec przyszłości ludzi i środowiska naturalnego,
kraju i bezpieczeństwa jego pozycji w świecie.

Podejmowane przez Grupę Kapitałową LOTOS działania w dziedzinie społecznej,
gospodarczej, relacji z kluczowymi interesariuszami oraz ładu korporacyjnego, w
szczególności odnoszą się do:





przestrzegania prawnych i etycznych norm,
zwiększania pozytywnego wkładu w rozwój społeczny,
minimalizowania negatywnych skutków działalności i ograniczania ryzyka z tym
związanego,
maksymalizacji szans na zrównoważony rozwój organizacji w długim czasie.

W 2016 roku Grupa LOTOS w zakresie działalności prospołecznej kontynuowała działania
realizowane w poprzednich latach. Koncentrowały się one na trzech kluczowych obszarach:





ochrona środowiska i ekologia - zwłaszcza w obszarze ochrony bioróżnorodności
Morza Bałtyckiego z uwagi na nadmorskie położenie naszej rafinerii oraz
w odniesieniu do cennych przyrodniczo terenów znajdujących się w bezpośrednim
sąsiedztwie Spółki,
bezpieczeństwo w ruchu drogowym - na które oddziałujemy zarówno jakością
naszych produktów, jak i kompleksowymi programami edukacyjnymi,
wyrównywanie szans społecznych oraz wsparcie edukacji i rozwoju dzieci
i młodzieży - do których kierujemy programy społeczno-sportowe oraz szereg
projektów, których celem jest wsparcie rozwoju utalentowanej młodzieży.
Więcej na ten temat na stronie: www.odpowiedzialny.lotos.pl.

W każdym z obszarów Spółka współpracuje z uznanymi i sprawdzonymi partnerami
społecznymi, zgodnie z kompetencjami i przyjętymi wartościami.

KLUCZOWE GRUPY INTERESARIUSZY GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS
GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

OTOCZENIE
WEWNĘTRZNE

OTOCZENIE
SPOŁECZNE

OTOCZENIE RYNKOWE

Pracownicy: kadra kierownicza,
pracownicy
sfery
produkcji,
pracownicy
administracyjni,
pracownicy wszystkich stacji paliw
LOTOS i LOTOS Optima, rodziny
pracowników, emeryci

Społeczności lokalne

Administracja rządowa

Partnerzy biznesowi

Spółki grupy kapitałowej

Instytuty naukowo-badawcze i
ośrodki edukacyjne, w tym
uczelnie wyższe i szkoły średnie
kształcące przyszłych pracowników

Firmy konkurencyjne

Organizacje związkowe
Rada Pracowników

Organizacje pozarządowe
Jednostki
samorządu
terytorialnego wszystkich szczebli

Organizacje pracodawców
Media
Środowisko przyrodnicze

Wykonawcy i podwykonawcy
(wewnętrzni i zewnętrzni)
Dostawcy (krajowi i zagraniczni)
Odbiorcy i klienci

Organizacje branżowe i instytucje
międzynarodowe
Organizacje
kontrolne
i
monitorujące,
przyznające
certyfikaty, aprobaty, koncesje,
wydające rekomendacje
Uczestnicy rynku kapitałowego:
akcjonariusze, inwestorzy, analitycy,
zarządzający funduszami

PROGRAM ETYCZNY
W Grupie Kapitałowej LOTOS obowiązuje Kodeks etyki. Określa on system wartości
etycznych oraz normy i standardy postępowania, którymi jako pracownicy LOTOSU
powinniśmy się kierować w pracy i w relacjach z kluczowymi grupami interesariuszy, w tym
uczestnikami rynku kapitałowego, klientami i partnerami, społecznością lokalną oraz
konkurencją.
Zgłoszenia naruszeń Kodeksu etyki rozpatruje Rzecznik ds. etyki Grupy Kapitałowej
LOTOS.
Inny istotny element obowiązujących w organizacji norm stanowi przyjęta Polityka
Przeciwdziałania Nadużyciom.
Ustanowienie obu dokumentów zgodne jest z celami Strategii społecznej odpowiedzialności
Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2012-2015.

PUBLICZNIE DEKLAROWANE POPARCIE DLA INICJATYW CSR
Jako firma społecznie odpowiedzialna, Grupa Kapitałowa LOTOS poparła i stosuje w
różnych sferach swojej działalności zasady i postulaty sformułowane zarówno w Polsce, jak i
na arenie międzynarodowej przez uznane organizacje społeczne, branżowe oraz organy
administracji publicznej, odnoszące się do kwestii odpowiedzialności społecznej oraz
zrównoważonego rozwoju.
Działania LOTOSU odpowiadają na wyzwania zdefiniowane w Celach Zrównoważonego
Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) do 2030 roku ogłoszonych przez ONZ we
wrześniu 2015 roku, Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu do 2050 oraz
10 Zasadach Global Compact.

Spółka zadeklarowała poparcie dla 10 zasad United Nations Global Compact – największej
na świecie dobrowolnej inicjatywy obywatelstwa korporacyjnego już w 2009 roku. Stanowi
to zobowiązanie do:
1. Popierania i przestrzegania
międzynarodową.

praw

człowieka

przyjętych

przez

społeczność

2. Eliminowania wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.
3. Poszanowania wolności stowarzyszania się.
4. Eliminowania wszelkich form pracy przymusowej.
5. Popierania zniesienia pracy dzieci.
6. Efektywnego przeciwdziałania dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
7. Prewencyjnego podejścia do środowiska naturalnego.
8. Podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności
ekologicznej.
9. Stosowania i rozpowszechniania przyjaznych środowisku technologii.
10. Przeciwdziałania korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i
łapówkarstwu.

W 2014 r. Grupa LOTOS została sygnatariuszem inicjatywy UN Global Compact określonej
jako Call to Action on Anti-Corruption (Wezwanie do działania przeciwko korupcji).
Sygnatariusze wspólnie zaapelowali do rządów o promowanie tworzenia rozwiązań zgodnych
z polityką przeciwdziałania korupcji we wszystkich jej formach.
W 2016 r. Grupa LOTOS kontynuowała współpracę z UN Global Compact w ramach
Programu Bałtyk. Program Bałtyk na lata 2015-2020 ma na celu wypracowanie
optymalnych kierunków zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego i mądrego
wykorzystania szansy rozwojowej jaką oferuje pod względem gospodarczym, transportowym,
energetycznym, środowiskowym czy turystycznym. W tym celu, przy współpracy z
ekspertami, administracją oraz sektorem prywatnym rekomendowane są działania zmierzające
do zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego.
Kolejnym potwierdzeniem zaangażowania Grupy LOTOS w zakresie wspierania
zrównoważonego rozwoju zarówno w ramach branży, jak i w wymiarze ogólnospołecznym
jest przynależność od 2010 roku do grona sygnatariuszy Deklaracji w sprawie
zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce.
Od grudniu 2008 r. Grupa LOTOS jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego
Biznesu - organizacji pozarządowej, która od kilkunastu lat skutecznie promuje CSR na
polskim rynku.
W 2012 r. Grupa LOTOS znalazła się w gronie instytucji i organizacji wchodzących w skład
partnerstwa działającego na rzecz rozwoju Pomorza: Forum Inicjowania Rozwoju (FIR). To
wieloaspektowy projekt współpracy międzysektorowej, którego celem jest nawiązywanie oraz

prowadzenie partnerskich programów na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Inicjatywa
została zaplanowana, jako regionalna. Forum gwarantuje równy dostęp do zasobów projektu –
wymiany doświadczeń oraz finansowania w ramach utworzonego w 2014 r. Funduszu
Grantowego będącego integralną częścią FIR.

RAPORTOWANIE WYNIKÓW CSR
Jedno z zobowiązań Grupy LOTOS, podjętych wobec interesariuszy i zawartych w Strategii
CSR w 2008 roku, dotyczyło wdrożenia kompleksowego systemu raportowania wyników.
Jako najlepszą metodę sporządzania raportów przyjęto stosowanie się do Wytycznych
raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju opracowanych przez Global Reporting
Initiative (GRI). Standard GRI zdobył uznanie, jako jedyny kompleksowo ujmujący aspekty
CSR przy jednoczesnym zapewnieniu porównywalności i mierzalności dokonań w
poszczególnych obszarach działalności firmy. Spółka przygotowuje raporty wg tego
standardu od 2006 r. Począwszy od raportu za 2011 rok poddawane są również niezależnej
weryfikacji zewnętrznej.
Najnowszy Zintegrowany Raport Roczny za 2015 rok przygotowany został w oparciu o
Ramowe Zasady Raportowania i Wytyczne kwestii zrównoważonego rozwoju Global
Reporting Initiative (wersja GRI G4 na poziomie Core) wraz z Suplementem dla sektora gazu
i ropy naftowej. Jest to zmiana w podejściu do sprawozdawczości Grupy LOTOS – poprzedni
raport przygotowywany był według wytycznych GRI G3.1 na poziomie A+ (w związku z
czym raportowane były wszystkie wskaźniki GRI: 43 wskaźniki profilowe i 98 wskaźników
tematycznych) – obecnie, zgodnie z metodologią GRI G4, LOTOS raportuje jedynie tematy
istotne (39 wskaźników profilowych, 42 wskaźniki tematyczne).
W ramach procesu opracowywania treści Raportu Zintegrowanego Grupy Kapitałowej
LOTOS za rok 2015 przeprowadzono szereg konsultacji z kluczowymi grupami
interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, a także dokładną analizę źródeł zewnętrznych.
Pozwoliły one na wytypowanie ostatecznej listy aspektów GRI, które uwzględnione zostały w
raporcie.
Zgodnie z wytycznymi GRI G4, proces składał się z trzech etapów:




Identyfikacja – wyłonienie kluczowych zagadnień w obszarze odpowiedzialności
firmy oraz realizowanego biznesu. Przeanalizowane zostały dokumenty i materiały
wewnętrzne Grupy Kapitałowej LOTOS – w tym w szczególności raporty z badań
opinii przeprowadzonych wśród pracowników. Przeglądowi poddano również szereg
publikacji zewnętrznych oraz informacji prasowych dotyczących firmy.
Uwzględniono trendy i wytyczne międzynarodowych standardów w zakresie
odpowiedzialności biznesu oraz raportowania pozafinansowego, jak również
dokonano dogłębnej analizy wyzwań, szans i rodzajów ryzyka branży i firm w niej
funkcjonujących.
Priorytetyzacja – przez proces dialogu z interesariuszami wewnętrznymi
zidentyfikowana została istotność zagadnień kluczowych dla organizacji.



Walidacja – podczas warsztatu walidacyjnego, w którym wzięło udział 49
reprezentantów kadry zarządzającej z 11 spółek Grupy Kapitałowej LOTOS,
zdefiniowano ostateczną listę zagadnień priorytetowych, które zostały ujęte w raporcie
za rok 2015.

Najnowszy Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS wydany został w 2016
roku pod tytułem: „Rozwój dzięki innowacjom”. Raport otrzymał nagrodę przyznawaną przez
Instytut Rachunkowości i Podatków IRiP - drugie miejsce w kategorii „Przedsiębiorstwa” w
konkursie „The Best Annual Report 2015”. Dostępny jest w serwisie internetowym
www.raportroczny.lotos.pl.

ŁAD INFORMACYJNY

Grupa LOTOS po raz dziesiąty już znalazła się w RESPECT Index (tj. ang. Responsibility,
Ecology, Sustainability, Participation, Environment, Community, Transparency) – indeksie
najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie.
LOTOS spełnił bardzo wysokie wymagania projektu RESPECT i tym samym znalazł się w
elitarnym gronie 25 firm, które weszły w skład nowego portfela indeksu. Co należy
podkreślić Spółka obecna jest w indeksie od początku jego istnienia.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek
odpowiedzialnych. Indeksy spółek odpowiedzialnych skupiają elitarne grono podmiotów
wyróżniających się działaniem według najlepszych standardów zarządzania w zakresie ładu
korporacyjnego i informacyjnego, relacji z inwestorami, a także mogących poszczycić się
przykładaniem najwyższej wagi działań w obszarze ESG. RESPECT Index uwzględnia także
kryteria dochodowości z tytułu dywidend i praw poboru, służące ocenie koniunktury w grupie
spółek wchodzących w jego skład.

Więcej informacji na temat społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS
znajduje się na: www.odpowiedzialny.lotos.pl

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI LOTOS

W 2015 roku Zarząd Grupy LOTOS podjął decyzję o powołaniu Fundacji LOTOS. Jej
kluczowym zadaniem jest zarządzanie polityką dobroczynną firmy. Misją Fundacji jest
wszechstronna działalność społeczna wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia

społecznego i przyrodniczego. Statutowe cele działalności Fundacji LOTOS związane są z
następującymi sferami życia: ochrona i promocja zdrowia; ekologia i ochrona środowiska;
nauka, edukacja i oświata; sport; kultura i sztuka; bezpieczeństwo; działalność społeczna i
charytatywna; podtrzymywanie tradycji, rozwój społeczny.
Główne zadania Fundacji to: realizacja programów społecznych, finansowanie przedsięwzięć
społecznych oraz realizacja nowych inicjatyw np. wolontariat pracowniczy, ekonomia
społeczna, konkursy grantowe czy wsparcie dla rozwoju lokalnych inicjatyw innowacyjnych.
Fundacja LOTOS w 2016 roku wsparła inicjatywy społeczne na łączną kwotę
w wysokości 3 645 128 zł.
Podział środków na poszczególne sfery życia przedstawiał się następująco:
L.p. Sfera życia

Kwota w zł

Ilość
podmiotów

1.

Sport

2 379 500

28

2.

Ochrona i promocja zdrowia

264 163

25

3.

Podtrzymywanie tradycji

252 872

15

4.

Kultura i sztuka

246 610

14

5.

Działalność
charytatywna

i 171 683

10

6.

Ochrona środowiska i ekologia

157 000

6

7.

Nauka, edukacja i oświata

142 300

16

8.

Bezpieczeństwo

21 000

3

9.

Rozwój społeczny

10 000

1

Razem

3 645 128

118

społeczna

W 2016 roku Fundacja LOTOS kontynuowała realizację programów, między innymi z
obszaru ochrony środowiska i ekologii oraz programu „Dobry Sąsiad”, dedykowanego
lokalnej społeczności zamieszkałej w najbliższym sąsiedztwie LOTOSU.
Fundacja dofinansowała także udział polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich oraz
imprezy biegowe w Polsce. Wsparła też sport osób niepełnosprawnych oraz dofinansowała
letni wypoczynek dzieci z Polski i Białorusi oraz działania związane z podtrzymywaniem
tradycji narodowych.
Wdrożono także kompleksowy program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego z
powodzeniem zrealizowano pierwszą edycję konkursu mini grantów przeznaczonego na
inicjatywy pracownicze.
W ramach programu mini grantów zrealizowano 11 inicjatyw pracowniczych. Inicjatywy
współtworzyło 53 pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS. Wszystkie inicjatywy objęły

swoim zasięgiem 1296 odbiorców. Pracownicy w ramach wolontariatu pracowniczego
przepracowali łącznie 1459 godzin. Projekty realizowane były w różnych okresach
czasowych – od 1 do 2,5 miesiąca. Wśród wszystkich projektów 9 realizowanych było w
Gdańsku, 1 w Rokitnicy (woj. pomorskie) i 1 w Lidzbarku Warmińskim.
Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS
W 2008 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. przyjął kompleksową Strategię społecznej
odpowiedzialności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 r., która po gruntowych
konsultacjach z interesariuszami i w wyniku przeprowadzonych analiz, ukierunkowanych na
ocenę dotychczas realizowanych działań, ich uwarunkowań oraz poznanie zgłaszanych
oczekiwań, została zaktualizowana na lata 2012 - 2015 r. Zarząd Grupy LOTOS przyjął
zaktualizowaną Strategię CSR z okresem obowiązywania do 2015 r., podobnie jak w
przypadku strategii biznesowej.
Jako nadrzędny cel strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS
przyjęto wsparcie organizacji w osiąganiu celów wynikających ze strategii biznesowej
poprzez optymalne wykorzystywanie zasobów i kompetencji organizacji na rzecz
wytwarzania wartości ekonomicznych i społecznych, z korzyścią dla firmy i jej otoczenia.
Dla skutecznej realizacji powyższego celu zawarte w strategii społecznej odpowiedzialności
kwestie społeczne, środowiskowe, etyczne oraz wynikające z praw człowieka zostały
zintegrowane z podstawową działalnością i strategią biznesową Grupy Kapitałowej LOTOS.
Dzięki temu zapewniono istnienie mechanizmu ukierunkowanego na:


maksymalizację tworzenia wspólnych wartości dla akcjonariuszy i innych
interesariuszy oraz społeczeństwa jako całości,



rozpoznawanie, zapobieganie i łagodzenie możliwych negatywnych skutków
działalności podstawowej przedsiębiorstwa.

Pod koniec 2015 roku w trakcie corocznej inicjatywy „Dzień z CSR” z udziałem kadry
kierowniczej Grupy Kapitałowej LOTOS rozpoczęte zostały prace nad projektem nowej
Strategii społecznej odpowiedzialności.
Prace nad strategią CSR przeprowadzane w 2016 roku przebiegały w oparciu o następujące
działania:






Wewnętrzna ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów na lata 2012–2015,
Zewnętrzna ocena zmian, jakie w wyniku realizacji Strategii, nastąpiły w postrzeganiu
społecznego zaangażowania koncernu w kluczowych grupach interesariuszy,
Ocena efektów zrealizowanych działań w oparciu o korzyści po stronie organizacji,
jak i opinie kluczowych zewnętrznych beneficjentów głównych wdrożonych
inicjatyw,
Wypracowanie Strategii w ścisłej współpracy z liderami odpowiedzialnymi za
wdrożenie założeń strategicznych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w
latach 2012–2015 a także przedstawicielami zespołu odpowiedzialnego za określenie
nowej perspektywy biznesowej Grupy Kapitałowej LOTOS,



Poddanie projektu Strategii konsultacjom.

Po ogłoszeniu nowej Strategii biznesowej Grupy LOTOS na lata 2017-2022 w grudniu 2016
r. w Spółce rozpoczęte zostały prace dostosowujące cele zawarte w projekcie Strategii CSR
do celów i działań ujętych w Strategii biznesowej.

Ogólna działalność w zakresie CSR/zrównoważonego rozwoju


Od ponad dekady Grupa LOTOS realizuje własne programy społeczne oraz wspiera
liczne inicjatywy w zakresie propagowania bezpieczeństwa na polskich drogach.
W 2014 roku zainaugurowany został program pod nazwą „LOTOS-Mistrzowie w
pasach”. Program ukierunkowany jest na poprawę bezpieczeństwa kierowców i
pasażerów poprzez podnoszenie ich świadomości w zakresie prawidłowego zapinania
pasów oraz doboru i montowania fotelików samochodowych. Ambasadorem
programu jest polski kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.



Wyrównywanie szans społecznych oraz wsparcie edukacji i rozwoju dzieci
i młodzieży
Wyrównywanie szans społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, szczególnie
wśród dzieci i młodzieży, to zagadnienie, któremu od lat poświęcamy uwagę. O
wyborze działania decyduje skuteczność oraz adekwatność do potrzeb i rzeczywistych
problemów, których rozeznanie zawdzięczamy bliskości i dobrym relacjom z
lokalnymi społecznościami oraz partnerami społecznymi w otoczeniu zakładów naszej
firmy. Specjalnie do tej grupy mieszkańców kierujemy projekty w ramach autorskiego
programu społecznego „Dobry Sąsiad”. Jego celem jest poprawa jakości życia
mieszkańców najbliższego otoczenia, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. To dla nas
szczególnie ważne, gdyż wartością LOTOSU jest otwarcie na przyszłość, o której
kształcie decydować będą wkrótce właśnie ci młodzi ludzie w naszym otoczeniu.
Chcemy sprawić, by ich przyszłość była jak najlepsza.
Od 2013 roku prowadzimy Program „Zdolni z LOTOSEM”. W ramach Programu
realizowane są projekty adresowane do uzdolnionych uczniów pochodzących z
regionów, w których funkcjonują spółki GK LOTOS, tj. w woj. pomorskim, powiecie
jasielskim i powiecie bielskim. Program stanowi odpowiedź na widoczny problem
niedostatecznego wsparcia uczniów uzdolnionych. Projekt zakłada podjęcie szeregu
działań na rzecz ucznia zdolnego, takich jak: doskonalenie nauczycieli w zakresie
pracy z uczniami zdolnymi, przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i spotkań
akademickich z matematyki, fizyki i informatyki, organizacja konkursów, objęcie
uczniów opieką mentorską, wsparcie stypendialne. W powiecie jasielskim
prowadzony jest projekt „Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM”, a w woj.
pomorskim Grupa LOTOS jest zaangażowana w projekt „Zdolni z Pomorza”. W

powiecie bielskim w 2016 roku rozpoczęto realizację programu „Zdolni z LOTOSEM
w gminie z zapałem”. W ramach działań skierowanych do nauczycieli zorganizowane
zostaną szkolenia rad pedagogicznych oraz warsztaty dla nauczycieli w zakresie
sposobu identyfikacji uczniów uzdolnionych i ich specyficznych potrzeb, metod pracy
z uczniami uzdolnionymi, rozwoju ich kreatywności oraz wspomagania rozwoju
uczniów.
Grupa LOTOS jest też zaangażowana w szkolenie młodzieży w takich dyscyplinach
sportu jak na przykład:
- piłka nożna: realizujemy program „Piłkarska przyszłość z LOTOSEM”, który
obejmuje szkolenie najmłodszych mieszkańców Pomorza i polega na wdrożeniu
jednolitego systemu treningów dla 3000 zawodników objętych procesem szkolenia w
14 ośrodkach piłkarskich w woj. pomorskim. Program obejmuje także: szkolenia dla
trenerów, zakup sprzętu treningowego i sportowego, wspólne wyjazdy na obozy,
stypendia sportowe zarówno dla najzdolniejszych zawodników, jak i tych w trudnej
sytuacji materialnej. Zawodnicy mają zasilać młodzieżowe reprezentacje Polski oraz
zawodowe kluby piłkarskie.
- żużel: Grupa LOTOS jest sponsorem młodzieżowej szkoły żużlowej dla dzieci i
młodzieży. Wspieramy rozwój młodych talentów GKŻ Wybrzeże, potencjalnych
zawodników żużlowych w kraju.
- skoki narciarskie: Od 2004 roku realizujemy Program „Szukamy Następców
Mistrza” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich. Jest to
zgodne z dotychczasową strategią społecznej odpowiedzialności Grupy LOTOS, która
zakładała między innymi rozwój sportowy dzieci od najniższych grup wiekowych (6
latki). Efekty programu widoczne są obecnie poprzez bardzo dobrze spisujących się
zawodników, których większość wywodzi się z programu lub była stypendystami –
jak np. Kamil Stoch czy Maciej Kot. Program jest bardzo rozpoznawalny, cieszy się
uznaniem i traktowany jest jako przepustka do sportowej kadry narodowej. W ramach
Programu fundowane są stypendia i nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.


Ochrona środowiska i ekologia ze szczególnym uwzględnieniem troski o
bioróżnorodność Bałtyku (z uwagi na nadmorskie położenie rafinerii oraz działalność
poszukiwawczo-wydobywczą prowadzoną na morzu). Działania z zakresu ochrony
środowiska realizowane są przez nas w partnerstwie poprzez m.in. Program „Kierunek
Bałtyk” – wspólnie z partnerami: Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz
Stacją Morską UG w Helu. Działamy na rzecz ochrony ginących gatunków fauny i
flory Bałtyku, w tym niezwykle rzadkich morświnów.
W ubiegłych latach realizowaliśmy również Program „Chronimy NATURĘ na
Wyspie Sobieszewskiej”. Prowadzony był on był w partnerstwie z Grupą Badawczą
Ptaków Wodnych KULING, Stacją Ornitologiczną MiIZ PAN, Stowarzyszeniem
Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej oraz Stacją Biologiczną Uniwersytetu Gdańskiego,
a od 2015 r. także z Gdańskim Archipelagiem Kultury "Wyspa Skarbów". Program
zakładał ochronę przyrody - szczególnie zagrożonych gatunków ptaków i edukację

społeczeństwa na temat różnorodności biologicznej w znajdujących się w obrębie
gdańskiej Wyspy Sobieszewskiej rezerwatach przyrody.
Więcej na ten temat na stronie: www.odpowiedzialny.lotos.pl oraz w Zintegrowanym
Raporcie Rocznym GK LOTOS: www.raportroczny.lotos.pl
W każdym z obszarów Spółka współpracuje z uznanymi i sprawdzonymi partnerami
społecznymi, zgodnie z kompetencjami i przyjętymi wartościami.

Dobre praktyki GK LOTOS
Kierunek Bałtyk/ Headed for the Baltic
Projekt Kierunek Bałtyk (www.kierunekbaltyk.pl) spina aktywność ekologiczną Grupy
LOTOS realizowaną zarówno w ramach programu „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”,
jak również „Chronimy Naturę na Wyspie Sobieszewskiej”. Głównym celem realizowanych
działań jest restytucja i ochrona takich gatunków ssaków, jak morświn i foka szara oraz
ptaków (m.in. rybitwy czubatej i sieweczki obrożnej). Program daje konkretne efekty w
zakresie ochrony przyrody i edukacji społeczeństwa na temat różnorodności biologicznej.

Praktyka przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable
Development Goals): ochrona życia podwodnego i życie na lądzie

Program daje konkretne efekty w zakresie ochrony przyrody i edukacji społeczeństwa na
temat różnorodności biologicznej. Głównymi jego beneficjentami są mieszkańcy Morza
Bałtyckiego, gdyż celem realizowanych działań jest restytucja i ochrona takich gatunków
ssaków, jak morświn i foka szara oraz nadmorskich ptaków. Drugą grupą beneficjentów są
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy uczestniczą w działaniach
edukacyjnych prowadzonych przez partnerów programu.

Projekt Kierunek Bałtyk spina aktywność ekologiczną Grupy LOTOS realizowaną zarówno w
ramach programu „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”, jak również „Chronimy Naturę na
Wyspie Sobieszewskiej”. Kierunek Bałtyk to projekt partnerski o charakterze badawczonaukowym, ale dotyczy także czynnej ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. W ramach
projektu promowane są również walory przyrodnicze otoczenia Morza Bałtyckiego.
Stworzona w ramach projektu platforma edukacyjna daje możliwość oglądania zagrożonego
gatunku ssaków morskich, jakimi są foki. Towarzyszy jej profil na Facebooku o tej samej
nazwie. W Helu została zainstalowana kamera, która na żywo emituje do internetu obraz z
fokarium. Dzięki temu można podpatrywać dorastające zwierzęta podczas nabywania przez
nie nowych umiejętności potrzebnych do przetrwania w Bałtyku.
Kluczowi partnerzy Grupy LOTOS to: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG),
Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (SMIOUG) w Helu, Grupa

Badawcza Ptaków Wodnych KULING, Stacja
Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej.

Ornitologiczna

MiIZ

PAN

oraz

Program pozwala budować świadomość walorów przyrodniczych Morza Bałtyckiego, w tym
konieczność ratowania zagrożonych gatunków zwierząt, które Grupa LOTOS wraz z
partnerami stara się chronić. Głównym celem realizowanych działań jest restytucja i ochrona
takich gatunków ssaków, jak morświn i foka szara oraz ptaków nadmorskich. Program daje
konkretne efekty w zakresie ochrony przyrody i edukacji społeczeństwa na temat
różnorodności biologicznej. Jest to możliwe dzięki długofalowości i kompleksowości
podejmowanych działań. Efekty przeprowadzonych badań dowodzą, że zwiększyła się
populacja foki szarej. Czynnikiem sukcesu jest też wzrost świadomości społeczeństwa na
temat bioróżnorodności Morza Bałtyckiego, co mierzone jest w badaniach na temat działań
podejmowanych przez Grupę LOTOS.
Zdolni z LOTOSEM/Talent with LOTOS
Od 2013 r. pod nazwą „Zdolni z LOTOSEM” realizowany jest projekt, w którego skład
wchodzą 2 programy. Pierwszy to: „Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM”, której celem jest
wyłonienie najzdolniejszych uczniów powiatu jasielskiego i umożliwienie im rozwijania
swoich talentów. Drugi: „Zdolni z Pomorza” stanowi wsparcie nauczycieli oraz uczniów
województwa pomorskiego, którzy posiadają wybitne uzdolnienia w zakresie matematyki,
fizyki i informatyki, poprzez zapewnienie im możliwości wszechstronnego rozwoju.

Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, The Day for Safety and Health at
Work

Co roku w siedzibie Grupy LOTOS w Gdańsku organizowany jest Dzień Bezpieczeństwa i
Ochrony Zdrowia w Pracy. Do tej pory odbyło się 7 edycji programu. Jest to akcja
profilaktyczna, podczas której pracownicy mają możliwość poddać się badaniom i
konsultacjom lekarskim, wziąć udział w warsztatach doskonalących ich wiedzę i umiejętności
w zakresie ochrony zdrowia oraz konkursach BHP i ochrony zdrowia. Każda edycja
poświęcona jest innej tematyce zdrowotnej.

Publikacja on-line Zintegrowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej LOTOS /
(Publishing on-line Integrated Annual Reports)
Dobra praktyka polega na przygotowywaniu przez Grupę Kapitałową LOTOS
Zintegrowanego Raportu Rocznego jedynie w wersji elektronicznej. Publikacja ma postać
interaktywnej, przyjaznej użytkownikowi platformy internetowej, której odbiorcy mają do
dyspozycji wiele funkcjonalności ułatwiających dotarcie do interesujących ich danych, a

także m.in. porównywanie wyników, samodzielnego generowanie niezbędnych analiz i
wykresów etc.

Program adaptacyjny dla nowo zatrudnionych pracowników „Wsparcie na starcie” /
Good Start for Beginners
„Wsparcie na starcie” to program adaptacyjny dla nowych pracowników. Nowozatrudniony
pracownik otrzymuje wsparcie w postaci:
•

Opiekuna będącego wsparciem we wdrożeniu w zadania i funkcjonowanie w firmie,

•
materiałów informacyjnych wraz z multimedialną prezentacją o firmie i sposobach
dotarcia do ważnych dla siebie informacji,
•

cyklu szkoleń,

•

wizyty na instalacjach produkcyjnych – poznanie specyfiki rafinerii.

Fundusz Grantowy w ramach Forum Inicjowania Rozwoju (FIR) /The Ground’s Found
of Initiation Development Forum
Powstałe w 2012 r. Forum Inicjowania Rozwoju (FIR) to inicjatywa prowadząca do
zrównoważonego rozwoju Pomorza opartego na silnej współpracy międzysektorowej na rzecz
kwestii istotnych dla jego mieszkańców. Forum gwarantuje równy dostęp do zasobów
projektu – wymiany doświadczeń oraz finansowania w ramach utworzonego w 2014 r.
Funduszu Grantowego będącego integralną częścią FIR. Grupa LOTOS została Partnerem
Generalnym projektu.

PROJEKT EFRA
Cel zrównoważonego rozwoju nr 9: „Budowanie stabilnej infrastruktury, promowanie
zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspieranie innowacyjności”. Cel ten chcemy
wspierać poprzez realizację innowacyjnych projektów i działań rozwojowych.
Największą rozpoczętą innowacyjną inwestycją LOTOSU jest Projekt EFRA (Efektywna
Rafinacja), realizowany
Nagrody i wyróżnienia w zakresie CSR, zrównoważonego rozwoju jakie uzyskało
przedsiębiorstwo w 2016 roku:
• Złoty Listek CSR
• Firma Dobrze Widziana
• Zakwalifikowanie do Respect Index
• Wysokie miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

• Drugie miejsce w kategorii „Przedsiębiorstwa” w konkursie „The Best Annual
Report 2015”. Nagrody za najlepsze raporty roczne przyznawane przez Instytut
Rachunkowości i Podatków
PRAKTYKA KRÓTKOTERMINOWA
Program mini grantów w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego/ Mini-grants
Program under the Employee Volunteer Program
Praktyka przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable
Development Goals): dobra jakość edukacji i redukcja nierówności

Fundacja LOTOS przeprowadziła badanie ankietowe wśród pracowników LOTOSU
dotyczące nastawienia, doświadczenia i wiedzy na temat działań w obszarze wolontariatu.
Wyniki badania dostarczyły argumentów, iż możliwość wyboru przez pracowników projektu,
który rozwiąże problem, wspomoże środowisko czy osoby z którymi wolontariusz jest
związany, jest jednym z priorytetów w kierunkach planowania programu wolontariatu w
LOTOSIE. Stąd też powstała idea programu mini grantów.

Jesienią 2016 r. miała miejsce pierwsze edycja programu mini grantów w ramach
wolontariatu pracowniczego w Grupie Kapitałowej LOTOS. W edycji tej, każdy z
pracowników miał możliwość złożenia aplikacji na realizację własnego projektu z zakresu
wolontariatu
Warunkiem dopuszczenia projektu do oceny było zaplanowanie jego przeprowadzenia w
grupie min. 3 pracowników pod opieką lidera. Wyłonione inicjatywy mogły liczyć na opieką
mentorską i doradztwo na każdym etapie realizacji projektu ze strony Fundacji LOTOS oraz
partnera projektu – Regionalnego Centrum Wolontariatu.
W wyniku oceny wniosków 11 projektów wolontariackich otrzymało od Fundacji LOTOS
mini granty. Komisja konkursowa oceniając zgłoszone wnioski brała pod uwagę:
uzasadnienie realizacji projektu, jego znaczenie dla społeczności lokalnych oraz ujęte w nim
kwestie budżetowe. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosiła 3 000 zł, a
całkowita pula do rozdysponowania sięgała 30 tysięcy zł.

Efektywność praktyki ze względu na ich różnorodny charakter projektów była mierzona dla
każdego mini grantu indywidualnie.
Dodatkowo wyznacznikiem efektywności pierwszej edycji programu mini grantów była
liczba wolontariuszy zaangażowanych w projekty, liczba godzin przepracowanych przez
wolontariuszy oraz liczba beneficjentów tych projektów.

Korzyści z wprowadzenia programu mini grantów są bardzo duże. Przede wszystkim
przekładają się na wzrost zainteresowania programem wolontariatu pracowniczego w Grupie

Kapitałowej LOTOS. Ponadto przynoszą realną korzyść dla środowisk, do których
skierowane są działania, odpowiadając na konkretne potrzeby tych środowisk i poprawiając
jakość życia beneficjentów. Ponadto program pozwala budować kapitał społeczny w firmie:
poprzez integrację pracowników, tworzenie sieci kontaktów pomiędzy pracownikami różnych
Spółek w ramach całej Grupy Kapitałowej, możliwość pozyskania naturalnych liderów w
Spółkach itp.

Ze względu na duże zainteresowanie programem mini grantów planowane jest
przeprowadzenie kolejnych edycji tego programu.
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Opis działalności przedsiębiorstwa w zakresie CSR i Zrównoważonego Rozwoju
Nasza Polityka Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,
uwzględnia długofalową strategię biznesową nie tylko w aspektach ekonomicznych, ale
również środowiskowych, społecznych i etycznych.
Nasze cele obejmują dążenie do równowagi pomiędzy ekonomiczną opłacalnością biznesu a
szeroko pojętym interesem społecznym i odpowiedzialnym zarządzaniem organizacją. Jedną
z kluczowych kwestii w odpowiedzialnym zarządzaniu stała się komunikacja z naszymi
wszystkimi interesariuszami. Uważamy bowiem, że skuteczny dialog umożliwia skuteczną
identyfikację dalszych kierunków działań Spółki w drodze do zrównoważonego rozwoju.
Polityka Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu realizowana
jest w naszej Spółce w 4 podstawowych filarach:





Rynek
Organizacja
Środowisko
Społeczeństwo

Nadzór nad prawidłową realizacją przyjętych zobowiązań pełni powołany w tym celu zespół,
podlegający bezpośrednio Zarządowi Spółki.
WYTYCZNE POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

RYNEK
-Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego oraz obowiązującego prawa
-Poszanowanie zwyczajów i kultury interesariuszy
-Respektowanie regulacji prawnych obowiązujących w regionach geograficznych, w których
prowadzimy działalność

-Realizacja celów biznesowych w sposób uczciwy i transparentny
-Działanie zgodnie z zasadami wolnej konkurencji
-Promocja etycznych standardów współpracy i przeciwdziałania korupcji
-Respektowanie zasad przyjętej Karty Różnorodności
-Zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów
-Zarządzanie ryzykiem poprzez stosowanie odpowiednich regulacji, narzędzi i metod

ORGANIZACJA
-Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom oraz podwykonawcom
-Identyfikowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
-Edukowanie w zakresie BHP
-Respektowanie praw pracowników wynikających z Kodeksu Pracy, Statutu Spółki oraz
innych regulacji prawnych i regulaminów
-Przestrzeganie zasad Kodeksu Postępowania PCC EXOL
-Respektowanie zasad przyjętej Karty Różnorodności, w tym praw człowieka
-Prowadzenie otwartej komunikacji z pracownikami i interesariuszami
-Zapewnienie równych szans rozwoju zawodowego
-Promowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
-Sprawiedliwe traktowanie pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych

SPOŁECZEŃSTWO
-Propagowanie członkostwa w krajowych i międzynarodowych organizacjach i programach w
obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju
-Uczestnictwo w inicjatywach i kampaniach społecznych
-Wspieranie akcji, kampanii i programów społecznych
-Promowanie wolontariatu pracowniczego
-Prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną
-Uczestnictwo w radach programowych, komisjach i zespołach działających na rzecz
społecznej odpowiedzialności biznesu

ŚRODOWISKO
-Przestrzeganie obowiązujących uregulowań prawnych, dyrektyw i norm w zakresie ochrony
środowiska

-Minimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne poprzez:






racjonalne zużycie energii elektrycznej i cieplnej, wody, papieru
monitoring i redukcję emisji gazów cieplarnianych
racjonalną gospodarkę odpadami
monitoring jakości ścieków oraz ich racjonalne przekazywanie
doskonalenie działań na rzecz ochrony środowiska

-Propagowanie edukacji ekologicznej oraz promowanie działań na rzecz ochrony środowiska
-Wspieranie akcji i projektów na rzecz ochrony środowiska
-Rozwijanie współpracy z interesariuszami stosującymi proekologiczne rozwiązania,
respektującymi wszelkie regulacje prawne i zasady etyki
-Wspieranie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska i uczestnictwo w ich
działaniach

NASZE CELE
Planowanie długoterminowych celów w naszej Spółce jest ściśle związane z wytycznymi
wynikającymi z przyjętej Polityki Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu. Rozwój naszej działalności oraz wytyczne zdefiniowanej idei
zrównoważonego rozwoju przenikają się wzajemnie, budując nowe podejście do zarządzania.
DŁUGOTERMINOWE CELE
1. Utrzymanie pozycji lidera
Stale zmierzamy do utrzymania pozycji lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej oraz
dalszego rozwoju poprzez ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu, Afryki i krajów Pacyfiku.
Utrzymujemy pozycję czołowego producenta surfaktantów na rynku Europy ŚrodkowoWschodniej.
2. Intensywny rozwój
Rozwijamy produkcję specjalistycznych surfaktantów do aplikacji przemysłowych oraz
intensyfikujemy ich sprzedaż na nowych rynkach. Udział produkcji surfaktantów
specjalistycznych w portfolio produktowym został utrzymany na poziomie podobnym do roku
2015.
3. Odpowiedzialne wytwarzanie produktów
Wytwarzanie produktów, zgodnie ze wszelkimi normami prawnymi, ekonomicznymi,
etycznymi, środowiskowymi i społecznymi. Stale utrzymujemy szereg standardów, które
przyczyniają się do podwyższania jakości wytwarzania naszych produktów, w tym GMP wg
EFfCI, RSPO, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i inne.
4. Zwiększanie marż

Sukcesywne zwiększanie marż produktowych w portfolio produktów masowych.
Wypracowaliśmy istotny wzrost marży do poziomu 14,5% r/r, co przełożyło się na wzrost
zysku na działalności operacyjnej o 13,7 mln zł.
5. Rozwój bazy badawczo-rozwojowej
Zwiększamy potencjał rozwojowy Spółki w zakresie możliwości i tempa opracowywania oraz
wdrażania nowych produktów.
Wdrożyliśmy 32 nowe produkty.
6. Umocnienie pozycji na rynkach
Stale zmierzamy do umocnienia pozycji na rynkach obecnie obsługiwanych.
Umocniliśmy pozycję lidera zwiększając przychody 26,4% w stosunku do roku 2015.
7. Sukcesywne zwiększanie mocy produkcyjnych surfaktantów, umożliwiających
rozwój obecnego portfolio produktowego Spółki.
Zwiększyliśmy nasze moce produkcyjne o 17 tys. ton.
8. Zwiększanie poziomu zadowolenia klienta
Intensyfikacja działań, zmierzająca do sukcesywnego zwiększania poziomu zadowolenia
klienta.
Pozytywnie przeszliśmy audyty klienckie, które potwierdziły spełnienie przyjętych
standardów w obszarze jakości, środowiska, bezpieczeństwa i etyki.
ŁAD ORGANIZACYJNY
Ład korporacyjny obejmuje zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów
Spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych
akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania
Spółką. PCC EXOL SA notowana na GPW jest zobligowana do stosowania zasad ładu
korporacyjnego, wynikającego z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Dokument
ten został uchwalony przez Radę GPW w 2007 roku. Szczegółowe informacje dotyczące ładu
korporacyjnego dostępne są na stronie internetowej Spółki (www.pcc-exol.eu w sekcji
Spółka/Ład Korporacyjny). Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW stanowią podstawę
do umacniania transparentności Spółki, poprawy jakości komunikacji z inwestorami,
wzmocnienia ochrony praw akcjonariuszy m.in. w obszarach nieregulowanych przez prawo.
Dobre Praktyki Spółek obejmują także działania na rzecz niwelowania obciążeń
nierównoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku na którym prowadzimy swoją
działalność biznesową.
DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO
PCC EXOL SA prowadząc działalność biznesową, zawsze ma na uwadze zapewnienie
najwyższego poziomu standardów środowiskowych. Zdajemy sobie bowiem sprawę z faktu,
iż spoczywa na nas odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego i przyszłych pokoleń,
które będą z niego korzystać.

PRAWA CZŁOWIEKA
Z uwagi na fakt, że wiele działań związanych z dostarczaniem produktów na światowe rynki
ma bezpośredni wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
w całym łańcuchu dostaw, odpowiedzialność korporacyjna PCC EXOL SA obejmuje
poszanowanie i ochronę praw człowieka, a także ochronę środowiska.
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Prowadzimy działalność zarówno na polu biznesowym, jak również społecznym i
charytatywnym. Nasze doświadczenie, posiadane zasoby oraz szerokie zaangażowanie
pracowników, pozwalają nam wspierać i organizować różnego rodzaju inicjatywy na rzecz
rozwoju biznesu oraz akcji dobroczynnych i wolontariatu.
ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE
Budowanie trwałych relacji z klientami jest jednym z ważniejszych fundamentów działalności
naszej Spółki. Wzajemne zrozumienie potrzeb i oczekiwań jest punktem wyjścia do
efektywnej komunikacji, a co za tym idzie owocnej współpracy. Produkując substancje
chemiczne jesteśmy zobligowani do zapewnienia najwyższych standardów jakości i
bezpieczeństwa naszym klientom.
UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE
W ramach propagowania kultury etycznej, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących
wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą
organizacją. Każdy dokument dotyczący etyki w Spółce wydawany jest w minimum dwóch
wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
Nagrody i wyróżnienia:
Złoty Poziom Odpowiedzialności
Otrzymaliśmy Złoty Poziom Odpowiedzialności Biznesu przyznawany przez
międzynarodową platformę EcoVadis, za działania w ramach Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu. Złoty poziom jest istotnym i niezwykle prestiżowym wyróżnieniem, które jest
przyznawane za rozwój i osiągnięcia w obszarach dotyczących środowiska, zatrudnienia,
uczciwych praktyk biznesowych oraz łańcucha dostaw.
Srebrny Listek CSR
Po raz szósty tygodnik POLITYKA wspólnie z firmą doradczą Deloitte przeprowadzili wśród
największych polskich firm ankietę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i
zrównoważonego rozwoju. Jej analiza – podobnie jak w poprzednich latach – pozwoliła
wyłonić trzy grupy firm, którym przyznane zostały Złote, Srebrne lub Białe Listki CSR. Jako
jedni z nielicznych otrzymaliśmy SREBRNY LISTEK CSR. W tegorocznym zestawieniu
wzięło udział 111 przedsiębiorstw.
Laur Eksperta
Przystępując do ogólnopolskiego konkursu i programu doradztwa konsumenckiego, którego
celem jest wyróżnianie najlepszych produktów, marek i usług dostępnych na polskim rynku,
zdobyliśmy prestiżowy znak jakości „Laur Eksperta” dla produktu Rosulfan A, który

potwierdza, że strategia Spółki w zakresie produktów specjalistycznych najwyższej jakości
przynosi efekty i jest dostrzegana przez zewnętrzne kapituły konkursowe.
Laur Innowacyjności
Otrzymaliśmy wyróżnienie za produktu Rosulfan A w konkursie im. Stanisława Staszica na
najlepsze produkty innowacyjne “Laur Innowacyjności”, którego celem jest promocja
nowoczesnych produktów, technologii i usług.
Etyczna Firma
Jako firma działająca na rzecz kultury organizacyjnej opartej o etykę, zostaliśmy po raz
kolejny nagrodzeni tytułem Etycznej Firmy przyznawanym przez Puls Biznesu.
Laureat Plebiscytu Eko-Inspiracja 2016 w kategorii Produkt
W Plebiscycie Eko-Inspiracja 2016 w kategorii Produkt, zostaliśmy laureatami, zgłaszając do
konkursu produkt Rosulfan A, który jest innowacyjnym, ekologicznym i przyjaznym dla
zdrowia składnikiem w formulacjach wyrobów kosmetycznych takich jak szampony, mydła w
płynie czy żele pod prysznic.
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Dopełnieniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania wraz z Ramowym Programem
„Odpowiedzialność i Troska” było uzyskanie w 2008 roku przez Petrochemia-Blachownia
S.A. certyfikatu zgodności z normą SA 8000 w zakresie Odpowiedzialności Społecznej oraz
przeprowadzona w roku 2009 recertyfikacja na zgodność z nową edycję normy SA8000:2008.
Celem wdrożenia tego systemu jest zapewnienie, iż budowanie zaufania i szacunku między
właścicielem, pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi oraz społeczeństwem a
naszą Spółką jest dla nas zadaniem priorytetowym.
Standardem Petrochemii–Blachownia jest wizja, która opiera się na pracy pracowników przy
zachowaniu kultury wewnątrz Spółki. W Spółce panują sympatyczne, kulturalne oraz zgodne
warunki współpracy. Wartości, którymi się kierujemy to:
- Zasady efektywnego, dobrego zarządzania – dowodem na to jest sukces jakościowy na
rynku, mimo dużej konkurencyjności. Osiąga się to dzięki zaangażowaniu i wysokiej
kulturze i wiedzy pracowników
- Zasady uczciwości i odpowiedzialności – dowodem na to jest identyfikacja
pracowników z firmą, dbałość o jej wizerunek poprzez rzetelną i uczciwą pracę, przy
zachowaniu partnerskich stosunków pracy.
- Istotne dla działalności i wizerunku jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy
przy zastosowaniu środków ochrony zbiorowej i osobistej oraz wysokiej świadomości
pracowników.
Wszystkie te elementy współgrają z Polityką Odpowiedzialności Społecznej i strategią
rozwoju Spółki. Wszystko to jest realizowane przy zachowaniu wysokich standardów

etycznych. Niezależnie od swojej działalności produkcyjnej Spółka angażuje się również w
działalność społeczną. W miarę możliwości udzielamy wsparcia finansowego fundacjom
niosącym pomoc potrzebującej społeczności lokalnej.
Spółka jest jednym z założycieli i stałym sponsorem kędzierzyńskiej Fundacji „Bądź
Człowiekiem”, która obejmuje swoją opieką osoby z terenu naszego miasta, będące w trudnej
sytuacji życiowej. Poprzez wsparcie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w
Kędzierzynie-Koźlu pomagamy zorganizować imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców
Kędzierzyna-Koźla. Poprzez reklamę wspieramy działalność sportową prowadzoną przez
Ludowy Klub Jeździecki „Lewada”, TKKF „Blachowianka”.
Spółka umożliwia także odbywanie praktyk zawodowych uczniom szkół średnich i wyższych.
Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 wspólnie z Dyrekcją i kadrą pedagogiczną
Technikum Nr 3 przy Zespole Szkół Nr 3 im M. Reja Spółka organizuje praktyczną naukę
zawodu dla uczniów klas o profilu chemicznym.
Nie zapominamy też o naszych emerytach. Tradycją stały się, organizowane w okolicach
Świąt Bożego Narodzenia spotkania wigilijne, które są doskonałą okazją do spotkań czasem
długo niewidzianych, byłych współpracowników.
Wszelkie działania Spółki są prowadzone tak, aby pozytywny wizerunek Spółki był
podtrzymany, a społeczność lokalna była na bieżąco informowana o naszej działalności oraz
najbliższych planach. Za całokształt prowadzonych działań w całej historii naszej Spółki
otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień. W ubiegłym roku również byliśmy laureatami w
prestiżowych konkursach:
Przedsiębiorstwo Fair Play – w roku 2016 braliśmy udział w programie Fair Play po raz
siedemnasty i siedemnastokrotnie zostaliśmy uznani za przedsiębiorstwo Fair Play. W 2008
roku zostaliśmy wyróżnieni Platynowym Laurem, w 2011 medalem honorowym Ambasador
Fair Play w Biznesie, w roku 2012 otrzymaliśmy wyróżnienie za szczególną działalność
proekologiczną, a w roku 2014 zostaliśmy uhonorowani diamentową statuetką przyznawaną
przedsiębiorstwom, którym Kapituła przyznała certyfikat w piętnastu kolejnych edycjach. W
roku 2016 również zostaliśmy nominowani do statuetki.

Firma Bliska Środowisku –za doskonalenie procesów technologicznych na potrzeby
minimalizacji ryzyka ekologicznego, za działalność w oparciu o standardy proekologiczne,
zaangażowanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz promowanie idei
zrównoważonego rozwoju.

15.

PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu, która zakłada wzrost wartości
przedsiębiorstwa z poszanowaniem oczekiwań interesariuszy oraz odpowiedzialne
korzystanie z zasobów. Oznacza to, że w procesie tworzenia projektów biznesowych
uwzględniane są zasady społecznej odpowiedzialności. Zdefiniowanie mierzalnych celów

CSR pozwala analizować i oceniać efekty płynące z tych działań dla Koncernu i otoczenia.
Strategia bazująca na „Wartościach i zasadach postępowania PKN ORLEN S.A.” ma także
motywować pracowników do poszukiwania nowych pomysłów oraz innowacyjnych
rozwiązań.
W roku 2016 roku Strategia CSR była wdrażana zgodnie z założonym planem. W PKN
ORLEN 16 koordynatorów monitoruje prace nad 55 projektami. Z kolei w Grupie
Kapitałowej realizowanych jest 488 działań z obszaru CSR. Nad ich terminowym
wykonaniem czuwa 27 koordynatorów. Zarząd PKN ORLEN i Komitet Rady Nadzorczej ds.
CSR okresowo weryfikują jej realizację. Celem Komitetu jest wspomaganie osiągania celów
strategicznych Spółki poprzez uwzględnienie w jej działalności oraz w kontaktach z
interesariuszami (m.in. pracownikami, klientami, akcjonariuszami, społecznością lokalną)
aspektów społecznych, etycznych i ekologicznych.
PKN ORLEN stosuje wszystkie zasady zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych 2016” obowiązującego na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
W PKN ORLEN pracownicy są filarem strategii Koncernu. Wszelkie działania związane z
kształtowaniem polityki zatrudnienia, wzajemnych relacji i właściwego środowiska pracy
traktowane są priorytetowo. Koncern realizuje bogaty program rozwoju pracowników. Jest
dostosowany do wymagań strategii, a jednocześnie ma odpowiadać na indywidualne
potrzeby pracowników. Spółka prowadzi programy stażowe, organizuje też praktyki
studenckie. PKN ORLEN oferuje swoim pracownikom pakiet różnorodnych działań
socjalnych, wśród nich m.in. opiekę medyczną czy pakiet działań w ramach projektu
„Pracodawca przyjazny rodzinie tak by ułatwić im zachowanie równowagi pomiędzy
aktywnością zawodową a życiem prywatnym. Duża uwagę poświęca swoim byłym
pracownikom.
Kwestie różnorodności zostały uregulowane w dokumentach takich jak Regulamin pracy,
„Wartości i zasady postępowania PKN OLREN S.A.”, Strategia CSR, Zakładowy Układ
Zbiorowy Pracy oraz aktach wewnętrznych dotyczących osób z niepełnosprawnością,
pomocy rodzinie, pracownikom, którzy znaleźli się w kryzysowej sytuacji życiowej.
Podstawowe zagadnienia to m.in. równe traktowanie pracowników, zakaz dyskryminacji,
poszanowanie różnorodności, zarządzanie różnicami kulturowymi, otwartość na zatrudnianie
osób wykluczonych, wspieranie inicjatyw pracowniczych związanych z praktykami
równościowymi w firmie, dostosowanie miejsc pracy do potrzeb pracowników (np. osób z
niepełnosprawnościami, matek karmiących).
PKN ORLEN ma bogate tradycje działań społecznych. Już w 2008 roku Zarząd przyjął
„Politykę dobroczynności PKN ORLEN”. Koncern deklaruje w niej postawę otwartości na
otaczający świat i ludzi, wrażliwości na potrzebę niesienia pomocy. Projekty dobroczynne
prowadzone są bezpośrednio przez spółki oraz za pośrednictwem Fundacji ORLEN - DAR
SERCA i Fundacji ANWIL dla Włocławka. Działania dobroczynne znalazły swoje ważne
miejsce w Strategii CSR realizowanej przez Koncern. Priorytetami są ochrona życia i zdrowia
oraz edukacja i wychowanie.

PKN ORLEN jest pionierem wspierania społeczności lokalnych w ramach współpracy
międzysektorowej. Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców regionów, w których PKN
ORLEN prowadzi działania biznesowe. Realizowane projekty służą podwyższaniu jakości i
standardu życia, wyrównywaniu szans, tworzeniu partnerstw. Wspierają rozwój
przedsiębiorczości w oparciu o własny potencjał i kompetencje.
W działaniach społecznych PKN ORLEN i Fundacji ORLEN – DAR SERCA biorą udział
także klienci uczestniczący w programie lojalnościowym VITAY, przekazując zgromadzone
w programie środki na cele społeczne.
PKN ORLEN komunikuje swoje działania społeczne m.in. na korporacyjnej stronie
internetowej w zakładce „Odpowiedzialny biznes.

Wybrane dobre praktyki:
1. Future Fuelled by Knowledge (Cel 4)
Przyszłość zasilana wiedzą to autorski projekt PKN ORLEN, zapoczątkowany w 2010 roku.
Jako największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej chcemy inicjować debatę na
najważniejsze tematy dotyczące naszego kontynentu, zarówno w sferze gospodarczej,
ekonomicznej, jak i społecznej. Współorganizujemy debaty podczas najważniejszych
konferencji w kraju. Rozwijamy platformę internetową Napędzamy Przyszłość poprzez
publikowanie relacji oraz komentarzy eksperckich i opinii.
2. Program Odpowiedzialność i Troska (Cel 15)
Światowa inicjatywa przemysłu chemicznego zobowiązująca zakłady chemiczne do wspólnej
pracy w osiąganiu ciągłej poprawy w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska
(tzw. triada HSE) oraz otwartej komunikacji o swoich działaniach. Realizacja deklarowanych
co roku zadań, dzięki którym sukcesywnie następuje poprawa warunków bezpieczeństwa
prowadzonych procesów technologicznych i logistycznych
3. Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” (Cel 11)
W roku 2002 Koncern wraz z Miastem Płock rozpoczęli wspólną realizację nowatorskiego
programu partnerstw międzysektorowych, w którym funkcję doradcy i koordynatora pełniła
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Celem projektu było poszerzenie i
umocnienie współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w sposób służący
ekonomicznej konkurencyjności i sprawiedliwości społecznej. Projekt stanowił nową jakość
w prowadzonej przez Spółkę działalności charytatywnej z uwagi na połączenie aktywności i
wkładu finansowego samorządu lokalnego ze wsparciem sektora prywatnego. W 2005 roku
została powołana Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”, która kontynuuje i rozwija
projekt.
4. ORLEN. Bezpieczne drogi
Długofalowy program edukacyjny, którego celem jest uświadamianie społeczeństwu
problemów oraz zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak też propagowanie
właściwych zachowań.

5. ORLEN na rzecz ochrony zdrowia i życia (Cel 3)
Autorski program PKN ORLEN na rzecz straży pożarnych. Jego celem jest
podwyższanie poziomu bezpieczeństwa, budowanie dobrych relacji ze społecznościami
lokalnymi oraz wspieranie lokalnych inicjatyw służących poprawie jakości życia
mieszkańców.
6. Odbudowa populacji sokoła wędrownego (Cel 15)
PKN ORLEN uczestniczy w odbudowie krajowej populacji sokoła wędrownego od 1999 roku
współpracując ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt "SOKOŁ”. Sokół wędrowny
jest wpisany w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek CR - skrajnie zagrożony.
Realizacja programu jest przykładem prowadzonych od lat przez PKN ORLEN
prośrodowiskowych działań, które budzą coraz większe zainteresowanie społeczne.
7. Społeczna wartość programu lojalnościowego VITAY (Cel 12)
Klienci stacji ORLEN, uczestniczący w programie lojalnościowym VITAY przekazują
otrzymane od firmy punkty na stypendia, rehabilitację, obiady lub przybory szkolne dla
podopiecznych Rodzinnych Domów
Dziecka”. Nowym elementem jest możliwość
przekazania punktów na cele ekologiczne.
8. Wolontariat integracyjny "Działamy razem. Pomagamy" (Cel 3)
Ideą Wolontariatu ORLEN są wspólne działania w oparciu o Wartości Koncernu:
Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność. Wolontariat ma na celu
doświadczenie wartości w praktyce, tj. pomoc potrzebującym poprzez wzrost zaangażowania
pracowników i satysfakcji z wykonywanej pracy. Pracownicy łączą spotkania szkoleniowointegracyjne z pracą na rzecz potrzebujących, sami rozpoznają potrzeby lokalnej społeczności
i zgłaszają je do programu "Działamy razem. Pomagamy". Wolontariusze inicjują i
przygotowują przedsięwzięcie, aby wspólnie je zrealizować.
9. Fabryka Dobrej Energii (Cel 3)
Program wolontariacki, w którym pracownicy ORLENU łączą spotkania integracyjne z
pomocą na rzecz potrzebujących, zgłaszając się do programu "Działamy razem. Pomagamy".
Wolontariusze sami inicjują i przygotowują przedsięwzięcie, a potem wspólnie realizują.
10. Program grantowy „Mam dobry pomysł. Pomagam” (Cel 3)
Konkurs grantowy – „Mam dobry pomysł. Pomagam" w ramach którego Pracownicy mogą
zgłaszać swoje projekty dobroczynne, które są weryfikowane i nagradzane. Dzięki
otrzymanym od firmy środkom, mogą oni realizować własne inicjatywy społeczne
11. Pracodawca przyjazny rodzinie (Cel 8)
Wprowadzenie innowacyjnych ponadkodeksowych rozwiązań dla pracowników
wychowujących dzieci do 3 r.ż - dodatkowa przerwa na karmienie, dodatkowe 2 dni opieki,
upominek dla nowonarodzonego dziecka, zapewnienie świadczeń z ZFŚS, podtrzymywanie
kontaktu z pracodawcą.
Nagrody i wyróżnienia:

PKN ORLEN po raz trzeci został wyróżniony prestiżowym tytułem „The World’s Most
Ethical Company” za stosowanie etyki w codziennej działalności firmy i wyznaczania
standardów etycznego przywództwa.
PKN ORLEN za prowadzoną politykę dobroczynności otrzymał nagrodę w kategorii „Charity
Leader” dla instytucji wyróżniającej się wyjątkową działalnością na rzecz poprawy warunków
życia najbardziej potrzebujących.
PKN ORLEN uhonorowany „Złotym Listkiem CSR” za wyróżniające się działania w
obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.
Raport Zintegrowany PKN ORLEN za 2015 rok został nagrodzony przez Giełdę Papierów
Wartościowych w X edycji konkursu „Raporty Społeczne” organizowanego przez Forum
Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte.
PKN ORLEN po raz piąty z rzędu znalazł się w elitarnym gronie firm certyfikowanych
tytułem „Top Employer Polska”.

