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Adam Węgrzyn

Szanowni Państwo,
Polska Spółka Gazownictwa jako największa Spółka w ramach Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zajmuje się dystrybucją
paliwa gazowego, dbając jednocześnie o najważniejsze kwestie społeczne
i środowiskowe.
Jesteśmy bezpiecznym i stabilnym pracodawcą. Z uwagą, uczciwie i równo traktujemy wszystkich interesariuszy, budując trwałe relacje oraz wspólnie przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju.
Inspirując się normą ISO 26000, funkcjonujemy w oparciu o pięć kluczowych
obszarów odpowiedzialności: bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona
środowiska naturalnego, ochrona przed nadużyciami, odpowiedzialność
w łańcuchu dostaw oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw
gazu do klientów.
Rok 2017 był dla PSG niezwykle ważny, ponieważ rozpoczęliśmy swoją działalność w nowej strukturze organizacyjnej, ściśle skorelowanej z podziałem
administracyjnym kraju.

Nasza strategia zakłada dynamiczny i zrównoważony rozwój firmy oparty na
wykwalifikowanych pracownikach. Wszystkie przyjęte przez nas cele będziemy realizować w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.
Nie da się tego jednak osiągnąć, nie będąc odpowiedzialnym, przyjaznym
pracodawcą i poważnym partnerem. Dlatego nasze relacje z interesariuszami
budujemy na wzajemnym zaufaniu i przejrzystości.
Aby prowadzić dobrą politykę społecznej odpowiedzialności, warto też zadawać sobie odpowiednie pytania, poszukując tym samym nowych odpowiedzi na wyzwania, jakie czekają organizację o tak dużej sieci powiązań
społecznych i środowiskowych, jaką jest Polska Spółka Gazownictwa.
Niniejsza publikacja jest właśnie taką platformą do rozmów dotyczących
działań, które możemy podjąć w 2018 roku. Więcej o tym wspominamy na
zakończenie raportu, do przeczytania którego serdecznie zapraszamy.

Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa
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Kim jesteśmy?
PSG jest największą Spółką Grupy Kapitałowej PGNiG i europejskim liderem w branży dystrybucji paliwa gazowego. Oferujemy niezawodny i bezpieczny transport
gazu siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju. Docieramy bezpośrednio do
odbiorców końcowych oraz operatorów lokalnych. Dbamy o jakość dostaw,
dlatego inwestujemy w sieć dystrybucji gazu – zapewniamy odpowiedni ruch,
rozbudowę, konserwację oraz remonty urządzeń. Prowadzimy także regularne
pomiary jakości i ilości transportowanego gazu.
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Polska Spółka Gazownictwa to Narodowy Operator
Systemu Dystrybucyjnego Gazu. Łączymy
nowoczesność i tradycję. Sięgamy po nowe technologie
i doświadczenia wynikające z ponad 160-letniej historii
gazownictwa na ziemiach polskich.
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183
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gazociągów

miliarda m
gazu
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dostarczonych
w ciągu roku

Ponad

11

tysięcy

pracowników

Nagrody
• „Tourism Trends Awards 2016” dla projektu
popularyzującego historię gazownictwa
„Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O”
w Bydgoszczy
• „Ranking Odpowiedzialnych Firm” – 3. miejsce
w kategorii „Paliwa, energetyka i wydobycie”
• „Biały Listek CSR” za działania z obszaru
społecznej odpowiedzialności biznesu
i zrównoważony rozwój

• Wyróżnienie w konkursie „Zdrowy Pracownik, Zdrowa Firma” w kategorii duża firma
• „Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy”
• Wyróżnienie w ramach „Ogólnopolskiego
Konkursu Poprawy Warunków Pracy”
• „Pracodawca Roku 2016” w GK PGNiG
• „Polska Nagroda Jakości 2017” w kategorii
„Wielka organizacja produkcyjna”
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Jak działamy?
Misja

Wizja

Wartości

Dostarczamy paliwo gazowe w sposób ciągły, bezpieczny,
z poszanowaniem środowiska naturalnego.

• Realizujemy politykę energetyczną rządu RP.
• Porządkujemy system gazowniczy i rozwijamy infrastrukturę dystrybucji gazu.
• Współuczestniczymy w planowaniu
zagospodarowania przestrzennego,

wyrównywaniu różnic cywilizacyjnych.
• Współpracujemy z administracją rządową
i samorządową w celu pobudzania
koniunktury gospodarczej.
• Współpracujemy ze służbami ratunkowymi na poziomie centralnym i lokalnym.

• odpowiedzialność. Wywiązujemy
się z umów oraz zobowiązań, swoje
działania prowadzimy transparentnie
i w duchu społecznej odpowiedzialności
biznesu.

• ludzie. Zapewniamy bezpieczeństwo
i godne środowisko pracy. Dbamy o możliwości rozwoju i realizacji ambicji zawodowych, satysfakcję z pracy, kulturę
etyczną, w tym budowanie pozytywnych
relacji sprzyjających zaufaniu w codziennej pracy.

• rozwój. Wartości traktujemy jako inspirację do ciągłej poprawy efektywności działań Spółki. Wdrażamy innowacyjne rozwiązania organizacyjne oraz
technologiczne.

• klienci. Stawiamy na trwałe relacje
z kontrahentami i odbiorcami gazu, zapewniamy wysoką jakość obsługi klienta.
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Należymy do branży, w której dbałość
o bezpieczeństwo to priorytet. Monitorujemy przestrzeganie zasad BHP i stwarzamy
pracownikom wiele możliwości poszerzania
swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej
w tym zakresie. Każdy z pracowników
przechodzi wstępne, a następnie cykliczne szkolenia BHP. Materiały z tych szkoleń
i instrukcje udostępniamy na wewnętrznym
portalu PSG. Poświęcamy wiele uwagi treningom w zakresie pierwszej pomocy. Zapewniamy apteczki i zestawy do pierwszej
pomocy we wszystkich jednostkach Spółki.
Organizujemy także coroczny konkurs
z zakresu BHP, ochrony przeciwpożaro-
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wej i ochrony środowiska skierowany do
pracowników PSG. W ten sposób promujemy aktywne podejście do bezpieczeństwa
pracy i pokazujemy, jak zapobiegać potencjalnym zagrożeniom. Tematyka konkursu uwzględnia także ochronę środowiska.
Wśród poruszanych zagadnień umieszczamy racjonalną gospodarkę odpadami,
wpływ emisji zanieczyszczeń do atmosfery na pogłębianie efektu cieplarnianego,
czy też podstawowe informacje z zakresu
obszarów chronionych w Polsce.
Ponadprzeciętna świadomość środowiskowa pracowników PSG znajduje swoje
odzwierciedlenie w życiu codziennym.
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Szanowni Państwo,
w Polskiej Spółce Gazownictwa funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm
ISO 9001:2015 zarządzanie jakością, ISO 14001:2015 zarządzanie środowiskowe oraz PN-N- 180012004 zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
Dodatkowo ZSZ w PSG uwzględnia wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, zgodne z normą
ISO 26000, działań antykorupcyjnych, zgodne z normą
ISO 37001 i bezpieczeństwa informacji wg ISO 27001.

Wiesław Skirzyński
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego
Systemu Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania funkcjonujący w PSG
oparty jest na podejściu procesowym uwzględniającym
zarządzanie ryzykiem w Spółce. Do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania włączyliśmy wszystkich
właścicieli procesów poprzez wspólne monitorowanie
przebiegu procesów i zidentyfikowanych niezgodności,
prowadzenie kontroli funkcjonalnych oraz podejmowanie działań doskonalących. Doceniając wiedzę, doświadczenie i kreatywność naszych pracowników, umożliwiamy im zgłaszanie propozycji poprawy skuteczności
i efektywności realizowanych procesów.

W celu weryfikacji zgodności z wymaganiami norm systemowych, Polska Spółka Gazownictwa poddaje swój
system zarządzania ocenie niezależnej jednostki certyfikacyjnej.
W 2015 r. Centrala PSG przystąpiła do audytu certyfikacyjnego, w zakresie zarządzania procesami realizowanymi
w oddziałach Spółki. Jednostka UDT CERT oceniła pozytywnie zgodność funkcjonującego systemu zarządzania
z wymaganiami norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
oraz PN-N 18001:2004.
W 2016 roku PSG przystąpiła do audytu certyfikacyjnego, a w 2017 roku do audytu nadzoru, obejmującego
całą Spółkę. Ocena Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania jakością, środowiskowego
oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, przeprowadzona
przez jednostkę certyfikacyjną TÜV NORD, zakończyła się
pozytywnie, co potwierdzają przyznane certyfikaty.

Wiesław Skirzyński
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Jak zatrudniamy?
Struktura organizacyjna Polskiej Spółki Gazownictwa
jest skorelowana z administracyjnym podziałem kraju.
• Oddział Wsparcia w Warszawie
• 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych
• 172 Gazownie oraz 59 Placówek Gazowniczych

Praktyki i staże

Adaptacja pracowników

We wrześniu 2017 roku zatwierdziliśmy Program Praktyk i Staży. Buduje
on wizerunek PSG jako atrakcyjnego
pracodawcy i pomaga w tworzeniu
bazy danych potencjalnych pracowników. Program umożliwia uczestnikom zapoznanie się z wymogami,
jakie PSG stawia przed swoimi pracownikami. Dzięki wysokiej jakości
praktyk i staży uczniowie klas gazowniczych ze szkół zawodowych
objętych patronatem Spółki, a także absolwenci zdobywają wiedzę
oraz doświadczenie zwiększające ich
szanse na rynku pracy.

W 2017 roku powstał Program Adaptacji Pracowników z myślą o nowych, zmieniających obszar
zatrudnienia, czy też powracających do pracy po
długiej nieobecności pracownikach. Adaptacja zawodowa polega na zapoznaniu nowej osoby z firmą i miejscem pracy oraz sprawnym wdrożeniu
jej w zadania przewidziane na danym stanowisku.
Proces rozpoczynamy z chwilą przyjęcia pracownika i kończymy w momencie nabycia przez niego
wiedzy i umiejętności świadczących o sprawności
zawodowej i społecznej w organizacji. Pozwala
to uniknąć wielu problemów, m.in. niskiej efektywności, pracy metodą prób i błędów, braku
motywacji, poczucia alienacji i konfliktów wśród
pracowników. Adaptacja podnosi komfort pracy
i wzmacnia stabilność zatrudnienia.

Rekrutację prowadzimy w sposób
klarowny – naszym celem jest zatrudnianie
najlepszych fachowców.
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Ścieżki kariery
Stosujemy system zarządzania karierą, który umożliwia przemieszczanie się pracowników pomiędzy
stanowiskami zarówno w strukturze pionowej, jak
i poziomej.
Dzięki niemu:
• dopasowujemy zadania do aspiracji i kompetencji,
• proponujemy szkolenia i plany rozwoju,
• wspieramy dialog i pozytywne relacje pracowników z przełożonymi,
• dbamy o wzrost zaangażowania i lojalność
pracowników,
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Zarządzanie sukcesją
• promujemy rekrutacje wewnętrzne,
• tworzymy ścieżki sukcesji – co zapewnia ciągłość
zarządzania,
• poprawiamy komunikację i wymianę doświadczeń
wewnątrz firmy.
Tworzymy kulturę organizacyjną zorientowaną na
motywację, ciągłe doskonalenie i rozwój, co korzystnie wpływa zarówno na komfort pracy, jak
i wyniki całego przedsiębiorstwa.

Aby zapewnić ciągłość obsady i stabilność zarządzania, wypracowaliśmy narzędzie analityczne do sporządzania listy
kluczowych stanowisk pracy. Uwzględnia ona stanowiska
z największym zakresem odpowiedzialności, istotne dla realizacji założonej strategii, celów biznesowych oraz powodzenia
całej organizacji.
Od pracowników pełniących te funkcje wymagana jest specjalistyczna, często rzadka wiedza merytoryczna, a także umiejętność
formułowania, organizowania oraz nadzorowania działań całych
zespołów. Dla tych właśnie stanowisk pracy w PSG opracowaliśmy Program Zarządzania Sukcesją. Służy on monitorowaniu
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osób skorzystało z oferty

miast
szkoleń

ryzyka powstawania wakatów. Pomaga
identyfikować kandydatów i przygotować
ich do objęcia kluczowych stanowisk pracy.
Program zapewnia:
• ciągłość obsady na najważniejszych stanowiskach,
• ciągłość biznesową dla kluczowych procesów i strategicznych przedsięwzięć,
• ciągłość relacji z kontrahentami i odbiorcami gazu,

• zachowanie w organizacji unikatowych
zasobów wiedzy i kompetencji wynikających z wieloletnich doświadczeń pracowników,
• czas na przygotowanie kandydata i zwiększenie szans na dopasowanie kwalifikacji
oraz doświadczeń do wymagań na danym stanowisku,
• rozwój, motywację i realizację ambicji zawodowych utalentowanym pracownikom.

Akademia Trenerów
To innowacyjny projekt, którego celem jest dzielenie się wiedzą
wśród pracowników. Do 2015 r. większość szkoleń w PSG realizowały firmy zewnętrzne. Po wdrożeniu rozwiązania szkolenia
tworzą także pracownicy Spółki. Zakres tematyczny jest szeroki. Największą popularnością cieszą się zagadnienia techniczne
związane z branżą gazowniczą oraz kwestie informatyczne.
Akademia spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. W 2017
roku z oferty skorzystało blisko 1500 pracowników. Odbyło się
w sumie 120 szkoleń w 25 miastach.
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Wynagrodzenia na czas
Każda osoba współpracująca z PSG – bez względu na stanowisko, projekt i rodzaj umowy – zawsze dostaje wynagrodzenie za swoją pracę w określonym terminie. Stosujemy
przejrzysty system motywacyjny wypracowany ze stroną
społeczną, dlatego pracownicy poza pensją zasadniczą otrzymują nagrody,
premie oraz dodatki.
Zawody sportowe
W 2017 roku organizowaliśmy zawody sportowe, m.in. rowerowe,
żeglarskie oraz w dyscyplinach zimowych, w tym Mistrzostwa
GK PGNiG w Narciarstwie Alpejskim. W programie znalazły się m.in.
zawody w slalomie gigancie na Wierchu Rusińskim w Bukowinie.
Odbyły się także kursy narciarskie, a nawet szkolenie z pierwszej pomocy
na stoku, przygotowane przez pracowników Tatrzańskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego.

KONTAKT

Benefity
Zapewniamy wiele dodatków i świadczeń socjalnych dobranych zgodnie z zasadami work life balance.
Oprócz ubezpieczeń zdrowotnych i opieki medycznej prowadzimy także program emerytalny i wsparcie dla rodzin.
Promujemy zawodową aktywność pracowników, dofinansowując naukę.
Zachęcamy także do aktywnego wypoczynku: karty multisport, wczasy pod
gruszą.
Kulturalnie z PSG
W ramach akcji „Kulturalnie z PSG”, pracownicy korzystają
z atrakcyjnych ofert kulturalnych, sportowych i edukacyjnych
przygotowanych specjalnie dla PSG. Współpracujemy w tym
zakresie m.in. z Teatrem Współczesnym w Szczecinie, Gdańskim Teatrem
Szekspirowskim oraz Teatrem Wybrzeże, a także z Teatrem im. J. Kochanowskiego w Opolu.
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Badanie satysfakcji pracowników*

2725

osób wyraziło swoją opinię,
biorąc udział w badaniu
ankietowanych sądzi,
że PSG zapewnia
dobre warunki pracy

uczestników ankiety
poleciłoby PSG jako
dobrego pracodawcę

badanych
postrzega PSG jako
firmę odpowiedzialną

86

wskaźników satysfakcji
znalazło odzwierciedlenie
w pytaniach ankietowych

* Wyniki na podstawie anonimowego badania satysfakcji pracowników przeprowadzonego
w 2017 roku przez Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi PSG.
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Jak dbamy o środowisko?
Polska Spółka Gazownictwa prowadzi działalność biznesową w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Dlatego rozwijamy system zarządzania środowiskowego i minimalizujemy szkodliwe oddziaływanie firmy na środowisko. W tym zakresie
monitorujemy i kontrolujemy podwykonawców, a także podnosimy świadomość ekologiczną naszych pracowników.
Badamy glebę i wodę
PSG identyfikuje tereny, na których
prowadzono działalność klasycznych gazowni, wykonując badania
sozologiczne – pobieramy próbki
ziemi i wody, a następnie oceniamy je pod kątem ryzyka zanieczyszczenia.
Dzięki laboratoryjnym wynikom szacujemy stan
środowiska gruntowo-wodnego. Na podstawie
takich raportów planujemy i wykonujemy prace remediacyjne. Polegają one na zastąpieniu

zanieczyszczonych partii gleby (metoda ex-situ). Obiecująco zapowiadają się nowe metody
biologiczne (in-situ), chociażby wykorzystanie
do rekultywacji mikroorganizmów, które żywią
się związkami ropopochodnymi. W przypadku
metali ciężkich będzie to unieruchomienie ich
w glebie za pomocą metody podobnej do cementowania. Wykorzystanie wspomnianych
nowatorskich metod będzie u nas możliwe już
w najbliższych latach.

Określamy wymagania
dla wykonawców
W umowach z wykonawcami usług zawieramy klauzulę dotyczącą BHP, ochrony
środowiska i ochrony przeciwpożarowej.
To zobowiązanie dla naszych kooperantów do przestrzegania norm i zasad wymaganych przez PSG w kwestiach
środowiskowych.

Udostępniamy materiały
informacyjne
Opracowaliśmy Kodeksy postępowań
ekologicznych – „Zielony Dom” i „Zielone
Biuro”. Dla wykonawców zewnętrznych przygotowaliśmy
ulotkę „Bo lepiej zapobiegać”, popularyzującą dobre praktyki z zakresu BHP i ochrony środowiska.

Realizujemy program
„PSG w zgodzie z naturą”
Upowszechniamy wśród pracowników PSG
wiedzę i dobre praktyki z zakresu ochrony
i kształtowania środowiska. Prezentujemy m.in. zasady
eco-drivingu, odpowiedzialnej turystyki. Tłumaczymy m.in.
jak stosować środki ochrony roślin.
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Rozwijamy system zarządzania
środowiskowego i minimalizujemy szkodliwe
oddziaływanie firmy na środowisko.

Organizujemy segregację
odpadów
W siedzibach PSG umieszczamy oznakowane pojemniki do
segregacji odpadów biurowych. Zachęcamy
pracowników do systematycznego korzystania
z nich i promujemy dbałość o przemyślane zarządzanie odpadami.

Promujemy ekologiczne
drukowanie
Zachęcamy pracowników do
drukowania dwustronnego. Na
poziomie jednego biura rezultat nie jest może
efektowny, ale na poziomie Spółki już tak. Widoczny jest efekt skali. Im szersze spojrzenie,
tym działanie staje się bardziej znaczące dla redukcji długu ekologicznego.

Uczestniczymy w akcji
„Dzień bez Samochodu”
PSG przyłączyła się do obchodów „Europejskiego Dnia bez
Samochodu”, których celem jest promocja proekologicznych idei i obniżenie emisji spalin wytwarzanych przez miliony aut. To kolejne działanie
dające znaczący wynik ze względu na globalny
efekt wspólnego zaangażowania.
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Jak budujemy relacje społeczne i biznesowe?
Etyka, oprócz impulsu do odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, daje podpowiedzi, jak świadczyć usługi. Zdrowe
relacje biznesowe przekładają się na rentowność firmy. W kontaktach z partnerami
Polska Spółka Gazownictwa stosuje programy do kontroli jakości usług, tym samym
wzmacniając poczucie satysfakcji wśród
odbiorców gazu i środowisk lokalnych.

Ład korporacyjny

Chronimy klientów przed nadużyciami
Identyfikujemy, analizujemy i oceniamy ryzyka
związane z nadużyciami, aby zapobiegać ich powstawaniu. Posiadamy także „Program Zgodności”,
który określa zasady budowania relacji z użytkownikami oraz potencjalnymi użytkownikami
systemu dystrybucyjnego Spółki. Główne założenia
programu to:
• neutralność wobec przedsiębiorstw energetycznych,
• równe traktowanie użytkowników systemu
oraz stosowanie obiektywnych i przejrzystych
zasad dostępu do gazowej sieci dystrybucyjnej,
• przestrzeganie ochrony poufnych informacji
handlowych.

Prawa człowieka

Zaangażowanie
społeczne

Dobre praktyki PSG
w obszarze ISO 26000

Stosunki pracy

Relacje
z konsumentami

Ochrona środowiska
naturalnego
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Ponadto w 2017 roku
przyznaliśmy

13
1

4

Eventy
wizerunkowe

Badania

7

49

Nauka
i edukacja

darowizn

33

Projekty
sportowe

Kultura

Jakie projekty wspieraliśmy w 2017 roku?
Stosujemy odpowiedzialność
w łańcuchu dostaw

Zapewniamy bezpieczeństwo
i ciągłość dostaw

W tym celu prowadzimy partnerski dialog
z wykonawcami i dostawcami. Organizujemy także konsultacje rynkowe w formie
dialogów technicznych, podczas których
wspólnie identyfikujemy problemy i wypracowujemy rozwiązania. Analizujemy,
monitorujemy oraz kontrolujemy łańcuch
dostaw, a także dbamy o bezpieczne warunki pracy naszych podwykonawców.
Dzięki tym działaniom otrzymujemy wysoki poziom usług świadczonych przez
naszych partnerów biznesowych.

Jedną z naszych kluczowych odpowiedzialności jest bezpieczeństwo społeczności lokalnych
i użytkowników gazu. Dbałość o nie wyrażamy m.in. poprzez edukowanie konsumentów
w zakresie bezpiecznego korzystania z gazu
oraz wdrażanie nowych technologii umożliwiających efektywniejsze wykorzystywanie systemu dystrybucyjnego (np. montaż urządzeń do
automatycznej analizy zawartości THT w gazie). Ponadto organizujemy kampanię edukacyjną „Gaz ziemny – pewnie i bezpiecznie”,
która uświadamia zagrożenia i konsekwencje
związane z nielegalnym poborem gazu.

Prowadzimy działalność sponsoringową
Polska Spółka Gazownictwa, dzięki zmianie struktury organizacyjnej dopasowanej do podziału terytorialnego kraju oraz licznym spotkaniom informacyjnym w terenie, dla
wielu organizacji i instytucji stała się atrakcyjnym partnerem
do realizacji działań społeczno-edukacyjno-historycznych.
PSG jako firma odpowiedzialna społecznie wspiera wartościowe projekty o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym w następujących obszarach: wydarzenia patriotyczne i historyczne,
ekologia i ochrona środowiska, sprawy społeczne, nauka
i edukacja, sport i kultura. Aktywność sponsorska PSG jest
transparentna i zgodna z „Zasadami zarządzania działaniami
sponsoringowymi w GK PGNiG”, co pozwala na efektywną
promocję działań Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej.
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Kampanie społeczne
Przyłącz się, bo liczy się każdy oddech
To jedno z działań, dzięki którym PSG włącza się w walkę o czyste
powietrze w Polsce. Z udziałem lekarzy i naukowców w wybranych
gminach Polski zorganizujemy cykl spotkań. Podczas nich lekarze
opowiedzą, jaki wpływ na zdrowie mieszkańców mają pyły, a także
toksyny wydzielane podczas domowego spalania śmieci.
Uczestnicy dowiedzą się także, jak paliwa różnią się pod kątem
emisji pyłów i innych szkodliwych związków chemicznych do atmosfery. Naukowcy w trakcie spotkań będą informowali o tym, jak
walczyć ze smogiem. Wskażą skuteczną alternatywę dającą możliwość pozbycia się pyłu, który wdychamy. Gaz ziemny może być
podstawowym paliwem w przemyśle i w gospodarstwach indywidualnych.
Wybranym gminom PSG ufunduje urządzenia do pomiaru stężenia
pyłu w powietrzu, które stale będą monitorowały jego czystość.
Przez cały dzień w specjalnym „spirobusie”, mieszkańcy gminy
będą mogli za darmo przebadać stan dróg oddechowych. Rozdamy także publikacje nt. jakości powietrza w Polsce, przyczyn zanieczyszczenia powietrza, statystyki oraz informacje o tym, jak w danej gminie przyłączyć się do sieci gazowej PSG.
W Polsce 44 tysiące osób rocznie umiera na choroby wynikające
z oddychania zanieczyszczonym powietrzem.
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„Polsko, oddychaj czystym powietrzem!”

Gaz ziemny pewnie i bezpiecznie

Od 25 do 30 września 2017 r. w ramach europejskiej kampanii Healthy Lungs for Life, na terenie
całej Polski odbyły się bezpłatne badania spirometryczne. W akcji wzięło udział 230 ośrodków medycznych z całego kraju. Hasło akcji brzmiało „Polsko, oddychaj czystym powietrzem!". Głównym
sponsorem przedsięwzięcia była Polska Spółka Gazownictwa.

We wrześniu 2018 r. ruszy ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna PSG „Gaz ziemny
– pewnie i bezpiecznie”. Adresatami kampanii
są dzieci (3–6 lat), młodzież (7–18 lat), a także
klienci PSG – czyli obecni i potencjalni użytkownicy gazu ziemnego.

Celem kampanii było zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat przyczyn, przebiegu i skutków
astmy oraz POChP – chorób obturacyjnych, na
które cierpi prawie 6 mln Polaków, ale co najmniej
połowa chorych na astmę i około 80 proc. chorych
na POChP o tym nie wie.

18

•
•
•
•
•

Chcemy uświadomić odbiorcom, czym jest gaz
i jakie są jego zalety oraz jak niebezpieczne jest
niewłaściwe użytkowanie paliwa. Jak nie powodować zagrożenia podczas użytkowania gazu,
jak się przestrzec przed niebezpieczeństwem,
a jak się zachować, gdy już zaistnieje? O tym
wszystkim informujemy podczas kampanii. Na
jej potrzeby powstały:

•
•
•
•

strona gazpewnieibezpiecznie.pl,
spoty informacyjne,
wywiady z ekspertami z PSG,
wideoblogi poradnikowe o najważniejszych
tematach poruszanych w kampanii,
scenariusze lekcji dla nauczycieli, dla klas 0–3,
4–8, liceum,
filmy instruktażowe – jak przeprowadzić lekcje,
scenariusze spotkań w przedszkolach,
maskotka akcji będzie uczyć najmłodszych
bezpiecznego korzystania z gazu ziemnego,
gra internetowa.
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Wsparcie wydarzeń
patriotycznych
W ramach naszej działalności sponsoringowej nadal wspieramy wydarzenia patriotyczne takie jak rocznica wybuchu II wojny światowej, święto Wojska Polskiego czy rocznice powstań:
wielkopolskiego, warszawskiego, śląskiego. Rok 2018 upłynie
przede wszystkim pod znakiem licznych wydarzeń związanych
ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.
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Kokardy narodowe
Angażując się w całym kraju w lokalne uroczystości związane ze 100-leciem
odzyskania przez Polskę niepodległości, PSG przygotuje kokardy narodowe
wraz z broszurą o barwach i symbolach narodowych. Biało-czerwone kokardy
to znak narodowej tożsamości. Obecnie noszony na sercu w czasie ważnych
uroczystości narodowych, kiedyś był m.in. znakiem powstańczego wojska.
Przypięcie kokardy rozdawanej dzięki PSG oraz zapoznanie się z informacjami zawartymi w broszurze ma budować dumę, szacunek i przynależność
społeczeństwa do państwa polskiego.

KONTAKT

PSG partnerem inauguracji obchodów Roku Pamięci
Powstania Wielkopolskiego
26 stycznia na pl. Wolności w Poznaniu otwarto wystawę fotografii zorganizowaną z okazji rocznicy przysięgi Wojsk Wielkopolskich w 1919 roku. Wystawa
zatytułowana słowami roty przysięgi „Polsce, Ojczyźnie mojej i sprawie całego
Narodu Polskiego – zawsze i wszędzie służyć będę” była pierwszym tak dużym
wydarzeniem w ogłoszonym przez Sejm RP Roku Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Wystawa prezentowała m.in. zdjęcia z przysięgi Wojsk Wielkopolskich
z gen. Józefem Dowborem-Muśnickim na czele.
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Jakie inicjatywy społeczne podejmują pracownicy PSG?
Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa spontanicznie wychodzą z inicjatywami różnych akcji charytatywnych, które wspierają społeczności
lokalne. Inicjatywy takie zawsze znajdują poparcie wśród współpracowników i z pomocą Departamentu Komunikacji są prowadzone w całej
Spółce lub danym Oddziale Zakładzie Gazowniczym.
Wsparcie Polaków mieszkających na Litwie

Bank Żywności

Nasz 1 procent

Od 2010 r. dzięki zbiórkom naszych pracowników
pomoc dociera regularnie do 12 szkół, Domu Dziecka
w Podbrodziu, Hospicjum im. bł. ks. Sopoćko w Wilnie i około 40 polskich rodzin, m.in. z Lendwarowa,
Starego Sioła, Dukszt, Mejszagoły, Rakańców.

Grupa pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa
uczestniczyła w ogólnopolskiej zbiórce produktów
spożywczych z okazji świąt Bożego Narodzenia. Akcję
wsparli podczas pakowania produktów spożywczych
w miejscowości Reguły pod Warszawą. Żywność
trafiła do najbardziej potrzebujących rodzin.

Pracownicy PSG mają możliwość zgłaszania swoich
rekomendacji dla organizacji, którym warto przekazać część podatku. Wspólna lista potrzebujących
jest sposobem nie tylko na pomoc, ale i na popularyzację idei przekazywania 1% podatku.

Szlachetna Paczka

Wkręć się w pomaganie

Honorowe krwiodawstwo

Pracownicy PSG co roku przyłączają się do tej ogólnopolskiej akcji i przygotowują świąteczne paczki dla
najbardziej potrzebujących rodzin w kraju. W ciągu
trzech edycji, w których brali udział pracownicy
z Oddziału Wsparcia w Warszawie oraz wszystkich
Oddziałów Zakładów Gazowniczych, udało się zebrać
w przybliżeniu 80 tys. zł, co przełożyło się na przygotowanie pół tysiąca paczek dla około 50 rodzin.

Akcja zbierania zakrętek ma charakter bezterminowy. To połączenie działań ekologicznych i społecznych. W wybranych jednostkach PSG wystawiamy
oznaczone pojemniki. Zebrane tym sposobem pieniądze przeznaczane są na pomoc chorym lub ubogim dzieciom o szczególnych potrzebach. Tą drogą
sfinansowano niejeden zakup wózka inwalidzkiego,
aparatu słuchowego czy protezy kończyny.

W ramach wspólnych akcji honorowego krwiodawstwa, organizowanych przez PSG, PGNiG oraz
Stowarzyszenie „Dać siebie innym" pracownicy
uczestniczyli w 16 wydarzeniach. Oddali łącznie
ponad tysiąc litrów krwi. Tym sposobem wsparli
instytucje ratujące życie, m.in. Szpital Kliniczny
Dzieciątka Jezus, Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.
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Motocyklowa społeczność
gazownicza „WLOT”
W PSG aktywnie działa stowarzyszenie o nazwie
Motocyklowa Społeczność Gazownicza WLOT. Jego
celem jest wspieranie i upowszechnianie sportu
i turystyki oraz promowanie historii, a także tradycji polskiego gazownictwa. W ramach działań
charytatywnych członkowie Stowarzyszenia MSG
WLOT wspierają wychowanków Domu Dziecka
przy ul. Niemcewicza w Warszawie, pomagają
łódzkiemu schronisku dla zwierząt, uczestniczą
w akcjach organizowanych przez Caritas Polska
oraz biorą udział w ogólnopolskiej zbiórce krwi
(akcja „Motoserce”).
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Jak prezentujemy 160 lat tradycji i doświadczeń?
Prowadzimy Muzeum
Gazownictwa w Paczkowie
Muzeum działa od 1991 roku w zabytkowych murach klasycznej gazowni miejskiej,
która przez 75 lat produkowała gaz świetlny z węgla kamiennego. W muzeum można podziwiać niepowtarzalną architekturę
przemysłową i szeroki zbiór eksponatów

związanych z gazownictwem. Trzon obiektu
stanowi unikalny ciąg produkcji gazu oraz
zawiera kolekcję złożoną z ponad 3 tysięcy
urządzeń gospodarstwa domowego i przemysłowego. Składają się na nią m.in. lampy
i kominki gazowe, piecyki grzewcze, lokówki,
żelazka oraz kuchenki gazowe. Do grona
najciekawszych eksponatów muzeum należą:
lodówka gazowa, zasilana gazem palarka
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kawy czy brytyjska kuchenka, z której korzystał Kornel Makuszyński. Ponadto na terenie dawnej gazowni podziwiać
można największy w Europie zbiór gazomierzy domowych,
wyeksponowanych wewnątrz odrestaurowanego zbiornika
na gaz.
Muzeum prowadzi aktywną działalność edukacyjną prezentującą odbiorcom bogatą historię i tradycje polskiego
oraz europejskiego gazownictwa. Współpracuje z licznymi instytucjami, organizując wraz z nimi różnorodne
wydarzenia kulturalno-edukacyjne, jak np. Europejskie
Dni Dziedzictwa. Rokrocznie muzeum zaprasza wszystkich zainteresowanych na odbywającą się na jego terenie
„Noc Muzeów” z niepowtarzalnym programem i oprawą
artystyczną. Dla PSG muzeum jest miejscem szczególnym,
w którym dzięki bogatej przeszłości rodzą się nowe idee
rozwoju gazownictwa w Polsce.
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Edukacja i nauka
Wirtualne Muzeum Gazownictwa
Historyczne ciekawostki, technologie przyszłości, wszystko zaprezentowane nowoczesnymi środkami. Tak będzie wyglądało
Wirtualne Muzeum Gazownictwa, którego
uruchomienie planujemy w 2018 roku.
Centrum wiedzy o gazie ziemnym kierujemy do współczesnego odbiorcy szukającego nie tylko wiedzy, ale i ciekawej
prezentacji informacji. Portal popularyzacyjny Wirtualnego Muzeum Gazownictwa
to głównie trzy segmenty:
• Historia – wirtualne wystawy, portrety
ludzi tworzących polskie gazownictwo,
mapa polskiego gazownictwa.
• Edukacja – moduły dla nauczycieli
i uczniów, materiały edukacyjne.
• Technologia i nauka – platforma do
współpracy ze środowiskiem naukowym
nad przyszłymi technologiami gazowymi,
także od strony struktury organizacyjnej.

Tuba Rubensa
Gaz ziemny postrzegamy najczęściej przez
pryzmat praktycznego wykorzystania. A to
przecież jeden z elementów fascynującego
świata fizyki i chemii. Aby przybliżyć zaskakujące właściwości gazu, w 2018 r. skonstruujemy tubę Rubensa – przyrząd edukacyjny służący do prezentacji doświadczeń
fizycznych z użyciem gazu. Po skierowaniu

do tuby dźwięków będzie można zobaczyć tańczący ogień, czyli zmiany wysokości płomieni gazowych w zależności od
częstotliwości fal dźwiękowych.

Mobilne laboratorium fizyczne
Stworzymy także specjalną platformę do
prowadzenia doświadczeń fizycznych
i chemicznych, m.in. takich jak:
• kolorowy płomień – zmiana barw płomienia gazowego wydobywającego się
z palnika Bunsena w zależności od składu spalanej mieszanki gaz-powietrze;
• efektywność palników gazowych – porównanie efektywności (temperatury)
palników różnych typów: Bunsen, Teclu
i Mecer-Fisher;
• model działającego w przekroju gazomierza;
• model mokrego zbiornika gazu – prezentacja prawa Archimedesa;
• torby Bernoulliego.

Gra edukacyjna „Gas Age”
Wielkoformatowa gra edukacyjna inspirowana historią dziewiętnastowiecznych
gazowni węglowych to prawdziwa gratka dla miłośników edukacji z elementami
rozrywki. Tworzona przez nas gra bę-
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dzie symulacją prowadzenia biznesu.
Uczestnicy podczas rozgrywki nauczą
się współpracy w grupie, zarządzania
ryzykiem, inwestowania i planowego
działania w zmiennych warunkach
rynkowych oraz historii przemysłu
gazowniczego na ziemiach polskich.
Gracze będą tworzyć własne gazownie, wznosić obiekty, instalować aparaturę, rozwijać technologię, usprawniać procesy, zawierać umowy.

Miejsce tętniące życiem
Mimo że w Polsce i w Europie jest wiele
podobnych obiektów ukazujących historię i kulturę gazownictwa, to właśnie
paczkowska placówka zyskała status
unikatu w skali europejskiej. Oprócz
działalności wystawienniczej na 2018
rok przygotowaliśmy także listę wydarzeń promujących działalność instytucji,
wśród nich m.in.:
• Noc Muzeów,
• Herbatka z Kornelem Makuszyńskim – wystawienie serii spektakli
teatralnych pt. „Koziołek Matołek”,
• Europejskie Dni Dziedzictwa,
• Wieczór patriotyczny „Niepodległa”
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
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Muzeum

115 lat od uruchomienia

w liczbach

Gazowni Miejskiej
w Paczkowie

40 lat od

26 lat

1000 m²

działalności
muzeum

zamknięcia
Gazowni
Miejskiej
w Paczkowie

przestrzeni
ekspozycyjnej

Ponad

3000

eksponatów

Jeden z najstarszych
promienników gazowych
z 1890 roku

9 czynnych latarni gazowych

na terenie obiektu

Zbiornik o pojemności
600 m³ gazu
Piece poziomo-retortowe o zdolności
produkcyjnej 3000 m³ gazu na dobę

Około 300 urządzeń
gazowych użytku
domowego na
stałych ekspozycjach
Licząca 600 sztuk
kolekcja gazomierzy

250 000 stron archiwaliów

Dwukrotna nagroda Sibilla
dla Muzeum Gazownictwa
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Jak prowadzimy
komunikację wewnętrzną?

Jak wchodzimy w dialog
z klientami?

W Polskiej Spółce Gazownictwa kładziemy nacisk na jasną i przejrzystą
komunikację. Preferujemy kontakt bezpośredni. Dlatego organizujemy dla pracowników liczne spotkania face to face z przełożonymi.
Nasi fachowcy biorą także udział w spotkaniach projektowych i konferencjach, które są również dobrą okazją do prezentacji wysokich
standardów firmy.

Projektujemy wysoki
standard obsługi klienta

Uzupełniające nośniki informacji
Posiadamy rozbudowaną sieć komunikacji wewnętrznej. Stosujemy zróżnicowane narzędzia, aby zaspokoić odmienne zapotrzebowania pracowników Spółki. Prowadzimy intranet, rozsyłamy newsletter, a w ramach
podsumowania najważniejszych informacji wydajemy magazyn „Gazpress”,
który dostępny jest zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Bezpośredni kontakt z prezesem Zarządu
Prowadzimy politykę otwartych drzwi. Prezes Zarządu PSG dostępny jest
dla pracowników w każdy poniedziałek, w godzinach od 16 do 17. Podczas takiego spotkania można zgłosić usprawnienia, pomysły oraz uwagi
dotyczące firmy i kierunku jej rozwoju. Zorganizowaliśmy w 2017 roku
także trzy czaty, podczas których pracownicy zadali prezesowi ponad
200 pytań.

Audyt komunikacji
Departament Komunikacji cały czas udoskonala proces komunikacji wewnątrz firmy. Celem jest wypracowanie optymalnego obiegu informacji
w ramach Spółki. Aby zidentyfikować nieefektywne procedury oraz
wypracować lepsze rozwiązania, przeprowadziliśmy badanie jakości
procesów komunikacji wewnętrznej.

Departament Usług Dystrybucyjnych
i Obsługi Klienta opracowuje nowoczesny model obsługi klienta. W ramach koncepcji tworzymy jednolitą
wizualizację Miejsc Obsługi Klienta. To
jedna z form zbliżenia służb przyłączeniowych do naszych odbiorców. Nowe
rozwiązanie zrealizujemy pilotażowo
w dwóch wybranych gazowniach.
Po przyjęciu finalnej wersji projektu
sukcesywnie będą standaryzowane
kolejne lokalizacje. Nowy wygląd
Miejsc Obsługi Klienta pozwoli zbudować pozytywną atmosferę obsługi

w przyjaznym dla klienta wnętrzu
i jednocześnie poprawi komfort pracy
pracowników PSG.

Organizujemy spotkania
z potencjalnymi odbiorcami
Oprócz sytuacji, kiedy to klient zgłasza się do naszych punktów obsługi, dbamy także o budowanie relacji
z naszymi potencjalnymi odbiorcami. Odbywamy cykliczne spotkania
z mieszkańcami i samorządowcami
z nawet najmniejszych miejscowości.
Wszelkie inwestycje strategiczne związane z gazyfikacją gmin rozpoczynamy
od dialogu ze społecznością lokalną.
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Szanowni Państwo,
przekazujemy w Państwa ręce folder CSR, który w całości poświęcony został społecznej odpowiedzialności biznesu Polskiej Spółki Gazownictwa. Niniejszy materiał jest
dostępny dla Państwa w wersji drukowanej, dodatkowo
pracownicy PSG mają możliwość pobrania przedmiotowego dokumentu w postaci pliku PDF, zamieszczonego
w Intranecie w zakładce Departamentu Komunikacji.
Wychodzimy z założenia, iż koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest naturalnym kierunkiem na
drodze strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Wiemy także, że PSG ma wpływ na otoczenie bliskie i dalekie, dlatego realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju, czyniąc z tego aspektu jeden z głównych filarów
naszej działalności. Działamy odpowiedzialnie, minimalizujemy nasz wpływ na środowisko naturalne i troszczymy się o przyszłe pokolenia.

Magdalena Wiciak
Dyrektor Departamentu
Komunikacji

W rezultacie PSG realizuje swoje zadania w sposób transparentny, etyczny, zgodny z prawem, przyczyniając się
jednocześnie do zrównoważonego rozwoju całego kraju.
W niniejszej publikacji staraliśmy się zaprezentować Państwu ogół przedsięwzięć, jakie definiują PSG w kontekście
odpowiedzialności społecznej. Organizacja stanowiąca

Wspólnie twórzmy odpowiedzialne praktyki
Zachęcamy Państwa do pisania w sprawach dotyczących odpowiedzialności
społecznej i środowiskowej w PSG. W tym celu udostępniamy specjalny adres
e-mailowy: csr@psgaz.pl.

miejsce pracy dla kilkunastotysięcznej, wyspecjalizowanej kadry, a przy tym – z racji profilu prowadzonej
działalności – o istotnym wpływie na otoczenie społeczno-gospodarcze, powinna jako jeden z priorytetów
uwzględniać zagadnienia zrównoważonego rozwoju.
Z tej przyczyny, jako Narodowy Operator Systemu Dystrybucji Gazu Ziemnego, Spółka zobligowana jest do
prezentowania na forum publicznym efektów wykonywanych zadań i podejmowanych inicjatyw.
Nie bez znaczenia jest także fakt, iż w 2017 roku Polska
Spółka Gazownictwa rozpoczęła działalność w nowej
strukturze organizacyjnej, ściśle skorelowanej z podziałem administracyjnym kraju. Nasza strategia zakłada dynamiczny i zrównoważony rozwój firmy oparty na wykwalifikowanych pracownikach.
Biorąc powyższe pod uwagę, chciałabym w imieniu
swoim jak i całego Departamentu Komunikacji poprosić
Państwa o współtworzenie polityki CSR w naszej firmie.
Państwa pomysły, sugestie i opinie stanowią podstawę
do konstruktywnych projektów, których beneficjentami
są społeczności lokalne, środowisko naturalne, a także
szeroko rozumiana gospodarka naszej Ojczyzny.
Zapraszam do współpracy.
Łączę wyrazy szacunku

Magdalena Wiciak
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