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LIST OD ZARZĄDU
Szanowni Państwo,
Polska Spółka Gazownictwa to największa spółka w ramach Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa i europejski lider w branży dystrybucji paliwa gazowego. Zatrudniamy ponad
11 tysięcy pracowników na terenie całej Polski. Naszą misją jest dostarczanie gazu w sposób ciągły,
bezpieczny, z poszanowaniem środowiska naturalnego.
W działalności biznesowej uwzględniamy zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz
przyczyniamy się do realizacji globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez państwa
członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Niniejszy raport to już nasza piąta publikacja podsumowująca działania z zakresu CSR i zrównoważonego
rozwoju. W oparciu o Politykę CSR Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2021-2022 chcielibyśmy Państwu
przedstawić realizację działań w sześciu kluczowych obszarach Spółki: bezpieczeństwo w miejscu pracy
i rozwój pracowników, ochrona środowiska naturalnego, ochrona przed nadużyciami, odpowiedzialny
łańcuch dostaw, gwarancja bezpieczeństwa i ciągłości dostaw gazu oraz zaangażowanie społeczne.
Rok 2021 był dla Polskiej Spółki Gazownictwa niewątpliwie wymagający. Jak wszyscy, musieliśmy zmierzyć
się z wyzwaniami związanymi z pandemią COVID-19. Jesteśmy dumni, że byliśmy w stanie nie tylko zapewnić
bezpieczeństwo naszym pracownikom, klientom i partnerom biznesowym, ale także elastycznie reagować
na ich potrzeby, czego wynikiem są świetne rezultaty biznesowe.
Serdecznie zapraszamy do lektury niniejszego raportu i zapoznania się z naszymi działaniami z obszaru
CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania
publikacji.

Z poważaniem
Zarząd Polskiej Spółki
Gazownictwa
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UDZIAŁ W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PGNIG
(STAN NA 31.12.2021)

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
największa spółka Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa
operator systemu dystrybucyjnego gazu i europejski lider branży dystrybucji
paliwa gazowego

14%

18%

EBIT

EBITDA

37%

43%

AKTYWA TRWAŁE

INWESTYCJE

PSG W 2021 ROKU (STAN NA 31.12.2021)

Naszym celem jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią
dystrybucyjną na terenie całego kraju, bezpośrednio do odbiorców końcowych
oraz sieci innych operatorów lokalnych, z troską o naszych interesariuszy i środowisko
naturalne.
Dbamy o jakość dostaw, zapewniamy odpowiedni ruch, rozbudowę, konserwacje
i remonty urządzeń. Prowadzimy pomiary jakości i ilości transportowanego gazu.

97% udziału w krajowej sieci

ponad 11 tysięcy

ponad 200 tysięcy

dystrybucyjnej

pracowników

kilometrów gazociągów

ponad 7 milionów klientów

ponad 13 mld m3/rok
dystrybucji gazu

Koszalin

Gdańsk
Olsztyn

Szczecin

Gorzów
Wielkopolski

Białystok

Bydgoszcz

Opole

Tarnów
Jasło

Misją Polskiej Spółki
Gazownictwa jest
dostarczanie paliwa

w Krośnie

Przesył

Magazynowanie

17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych

Kielce

Kraków
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Wydobycie

Oddział Inwestycyjno-Remontowy
Lublin

Zabrze

Poszukiwanie

Oddział Wsparcia w Warszawie

Łódź
Wrocław

MIEJSCE W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Siedziba Spółki w Tarnowie

Warszawa

Poznań

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

gazowego w sposób
ciągły, bezpieczny,
z poszanowaniem

173 Gazownie

DYSTRYBUCJA

57 Placówek Gazowniczych

Sprzedaż

środowiska naturalnego.

Krosno
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WŁADZE POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA
Zarząd Spółki na dzień 31.12.2021
Robert Więckowski – prezes zarządu
Jakub Kowalski – członek zarządu ds. operacyjnych
Ireneusz Krupa – członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji
Piotr Staroń – członek zarządu ds. ekonomiczno-finansowych
Marian Żołyniak – członek zarządu ds. technicznych
Rada Nadzorcza na dzień 31.12.2021
Kazimierz Kujda – przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Zając – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
Anna Zychowicz – sekretarz Rady Nadzorczej
Przemysław Cieślak – członek Rady Nadzorczej
Magdalena Przybysz – członek Rady Nadzorczej

WIZJA PSG
realizacja polityki energetycznej Rządu RP

wyrównanie różnic cywilizacyjnych

porządkowanie systemu gazowniczego

współpraca z administracją rządową i samorządową

rozwój infrastruktury dystrybucji gazu

pobudzanie koniunktury gospodarczej

współuczestnictwo w planowaniu

współpraca ze służbami ratunkowymi na poziomie

zagospodarowania przestrzennego

centralnym i lokalnym

WIZJA PSG W ZAKRESIE RELACJI Z NATURĄ
Stale doskonalimy funkcjonowanie, by skuteczniej chronić środowisko
i efektywniej gospodarować surowcami. Edukujemy otoczenie, by podejmowało
proekologiczne decyzje.
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KLUCZOWYM CELEM INWESTYCJI PSG JEST:

BARBARA KOBA

przyłączanie nowych odbiorców i zwiększenie ilości

dyrektor Departamentu Inwestycji

dystrybuowanego paliwa gazowego
utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług
zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw gazu

Jako departament, bez względu na poziom zewnętrznych zagrożeń, realizujemy
prace w zakresie planowania, monitorowania, przygotowania i realizacji inwestycji
w ramach obowiązującego Planu Inwestycyjnego. Realizujemy również prace
projektowe dla dwóch, znaczących inwestycji w ramach „Programu Przyspieszenia
Inwestycji PSG na lata 2018-2022”. Mierząc się z różnymi wyzwaniami naszym
priorytetem jest dostarczenie realnego wsparcia na wszystkich etapach wykonania
założonych celów. Sytuacja epidemiologiczna niewątpliwie utrudniła sprawne
funkcjonowanie organizacji na wielu płaszczyznach, jednak zidentyfikowane
dotąd opóźnienia nie wpłyną ostatecznie na terminowe zakończenie projektów.
Na bieżąco raportujemy, na wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska, poziom
wyzwań i ryzyk dla kluczowych inwestycji, analizując wpływ wszelkich zgłaszanych
incydentów.

INWESTYCJE

Poziom nakładów inwestycyjnych
w 2021 roku (wykonanie):
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2 184 mln PLN

541 mln PLN

303 mln PLN

207 mln PLN

Rozbudowa sieci i przyłączanie

Modernizacja sieci

Gazomierze

Pozostałe
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ZIEMOWIT PODOLSKI
dyrektor Oddziału Zakładu
Gazowniczego w Zabrzu

STRATEGIA PSG NA LATA 2016-2022
Rok 2021 był przedostatnim rokiem realizowania strategii PSG na lata 2016-2022.
W jej ramach zaplanowane zostały następujące działania w poszczególnych obszarach:

Zapewnienie w sposób ciągły i bezpieczny dostaw paliwa gazowego do stale rosnącej
i wynoszącej na koniec roku 2021 grupy ponad 1,2 miliona odbiorców jest

FINANSE

najważniejszym osiągnieciem zeszłego roku. Realizacja zadań mających utrzymać
i rozwijać system dystrybucyjny, pomimo zmieniających się okoliczności i pojawiających

stały i stabilny wzrost wyniku operacyjnego (EBITDA)

się ograniczeń związanych z pandemią, ewoluowała i dopasowała się do okoliczności.

poziom kosztów dopasowany do realizowanych procesów

Czasowe ograniczenia związane na przykład z wstrzymaniem wymian legalizacyjnych

wzrost wartości dla właściciela

gazomierzy przyczyniły się do podniesienia jakości oznakowania sieci gazowej
i zwiększonej kontroli sieci nowoczesnymi technikami. Wykorzystując opracowane
plany działania, mimo okresowo bardzo dużej absencji Pracowników, zapewniono przez

KLIENCI

cały czas pełne działanie Pogotowia Gazowego, Pogotowia Domowego, Dyspozycji
i monterów realizujących kontrolę sieci. Jednocześnie z pełną realizacją podstawowych

nowoczesny model obsługi klienta

zadań udało się zrealizować ponad 14 600 nowych przyłączy i zmodernizować

indywidualne podejście oparte o doradztwo techniczne

ponad 112 km sieci gazowej.

skrócenie czasu realizacji przyłączenia o 40 dni

ZASOBY
zwiększone bezpieczeństwo i motywacja pracowników
organizacja samoucząca się, oparta na wiedzy i innowacjach
systemy zarządzania oparte na nowoczesnych technologiach IT

PROCESY
bezpieczne i ciągłe dostarczanie paliwa gazowego
wykorzystanie nowych technologii
wzrost efektywności procesów
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STRATEGIA PSG W LICZBACH NA LATA 2016-2022
(WARTOŚCI SKUMULOWANE)

15 985 mln PLN

79,06 mld m3

EBITDA

WOLUMEN

60,79%

350 600 sztuk

STOPIEŃ GAZYFIKACJI

LICZBA PRZYŁĄCZY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU
CSR rozumiemy jako odpowiedzialne podejście do rozwoju firmy
i pracowników, zwiększanie dostępności usług, otwartość na potrzeby

klientów, realizację inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności,
ograniczanie negatywnego wpływu naszej działalności na otoczenie

STACJE TANKOWANIA CNG

i środowisko naturalne.

Zgodnie z rządowym pakietem regulacyjnym – Programem Rozwoju Elektromobilności
w Polsce na lata 2016-2025 oraz Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
planujemy budowę ogólnodostępnych stacji tankowania gazem ziemnym CNG i LCNG
w aglomeracjach powyżej 100 tys. mieszkańców.

POLITYKA CSR POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA 2021-2022
– KLUCZOWE DZIAŁANIA
bezpieczeństwo w miejscu pracy i rozwój pracowników – wdrażamy najwyższe standardy
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosujemy różnorodne metody zarządzania tym obszarem
ochrona środowiska naturalnego – stale dążymy do minimalizacji wpływu spółki na środowisko
naturalne, przede wszystkim zmniejszając straty paliwa gazowego i jego zużycie na cele technologiczne

Rady

ochrona przed nadużyciami – kładziemy duży nacisk na kształtowanie świadomości pracowników

2014/94/UE z dnia 22 października 2014r. w sprawie rozwoju infrastruktury

W

celu

implementacji

Dyrektywy

Parlamentu

Europejskiego

i

w sferze przeciwdziałania nadużyciom, dlatego prowadzimy cykliczne szkolenia i kampanie

paliw alternatywnych, przygotowany został rządowy pakiet regulujący

informacyjne

Program Rozwoju Elektromobilności do realizacji na lata 2016-2025.
Jednym z jego podstawowych aktów prawnych, wdrażających zapisy
Dyrektywy do prawodawstwa krajowego, jest ustawa z 11 stycznia 2018r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 poz.317).
Mając na względzie wypełnienie obowiązków wynikających w szczególności
z art. 20-22 ustawy EAP, miejscowy oddział zakład gazowniczy wybudował

MARIUSZ
KORABIOWSKI
dyrektor Oddziału
Zakładu Gazowniczego

w 2021r. stacje CNG w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Podmiejskiej oraz LCNG
przy ul. Naftowej w Zielonej Górze i w grudniu 2021r. dokonano odbiorów
technicznych stacji CNG i LCNG zgodnie z celami MBO. Odbiory końcowe
i cesja na rzecz PGNIG OD przewidywane są w II kwartale 2022r.

odpowiedzialny łańcuch dostaw – w umowach z wykonawcami usług zawieramy klauzule
zobowiązujące ich do przestrzegania naszych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony
środowiska
gwarancja bezpieczeństwa i ciągłości dostaw gazu do klientów – bezpieczeństwo użytkowników
gazu jest naszym priorytetem, dlatego podejmujemy liczne inicjatywy technologiczne, organizacyjne
i edukacyjne na jego rzecz. Starannie dbamy także o bezpieczeństwo teleinformatyczne prowadzonej
przez nas działalności
zaangażowanie społeczne – chronimy i popularyzujemy lokalne dziedzictwo kulturowe,
a także kultywujemy niemal 200-letnią tradycję na ziemiach polskich

w Gorzowie
Wielkopolskim
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NASI INTERESARIUSZE
zarząd

Ministerstwo Infrastruktury

kadra zarządzająca

zleceniodawcy usługi dystrybucji

właściciel

pracownicy

Urząd Regulacji Energetyki

operator systemu przesyłowego

Ministerstwo Aktywów Państwowych

obecni odbiorcy indywidualni

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

potencjalni odbiorcy indywidualni

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

parlamentarzyści

Ministerstwo Funduszy i Polityki

WARTOŚCI

Regionalnej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

GŁÓWNE GRUPY INTERESARIUSZY

wywiązywanie się z umów, zobowiązań, odpowiedzialność za czyny i decyzje

projektanci i wykonawcy

transparentność działań

strona społeczna (związki zawodowe)

prowadzenie działalności w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu

odbiorcy przemysłowi
Urząd Dozoru Technicznego

ROZWÓJ

Główny Urząd Miar

budowanie wartości spółki

media

ciągła poprawa efektywności działań

władze lokalne i regionalne

poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz technologii

instytucje wspierające rozwój i innowacyjność

podejmowanie nowych wyzwań rynkowych

organizacje pozarządowe
jednostki edukacyjne (szkoły zawodowe)

LUDZIE

służby publiczne (straż pożarna, policja)

zapewnienie bezpiecznego i godnego środowiska pracy
dbałość o zapewnienie możliwości rozwoju i realizacji ambicji zawodowych
dbałość o satysfakcję z pracy
dbałość o kulturę etyczną sprzyjającą budowaniu pozytywnych relacji
i wzajemnego zaufania w codziennej pracy

KLIENCI
kształtowanie trwałych relacji z kontrahentami i odbiorcami gazu
zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta
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KOMUNIKACJA
Kładziemy nacisk na przejrzystą komunikację z pracownikami.

PARTNERSTWA Z ORGANIZACJAMI

Wykorzystujemy do tego wiele narzędzi i kanałów komunikacji:

Nasi przedstawiciele aktywnie działają w wielu organizacjach branżowych,
w których dzielimy się swoim doświadczeniem i wiedzą. Wspólnie
realizujemy projekty na rzecz pozytywnych zmian.
intranet

newsletter

dwutygodnik PSG news

Izba Gospodarcza Gazownictwa

broszury

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
magazyn Gazpress

plakaty

czat z prezesem

drzwi otwarte

Komitet Standardu Technicznego Izba Gospodarcza Gazownictwa
Międzyzakładowa Komisja Normalizacyjna GK PGNiG SA

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony Przed Korozją
Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Warszawie
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Towarowa Giełda Energii S.A.
Prowadzimy cykliczny dialog z samorządami,

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (FLBP) przy Centralnym

mieszkańcami oraz dostawcami. Nasi pracownicy

Instytucie Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego

uczestniczą

w

spotkaniach

projektowych,

Okręgowa Izba Radców Prawnych

konferencjach i sympozjach, podczas których

Opolska Izba Gospodarcza

prezentują standardy obowiązujące w firmie.

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Za kontakty z mediami odpowiada rzecznik

Polska Izba Biegłych Rewidentów

prasowy PSG. Bieżące informacje o działalności

The Association of Chartered Certified Accountants

spółki do naszych zewnętrznych interesariuszy

Techniczne Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Gazu

przekazujemy za pośrednictwem m.in:

Ziemnego z siedzibą w Brukseli

strony internetowej
informacji prasowych
konferencji prasowych
mediów społecznościowych
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Naszą odpowiedzialność budujemy także poprzez podejście oparte o analizę
ryzyka. Identyfikacja zagrożeń i szans jest zadaniem ciągłym, realizowanym
na wszystkich poziomach zarządzania. W systemowym zarządzaniu ryzykiem
korporacyjnym kierujemy się wdrażaniem rozwiązań, które pozwalają
utrzymać ryzyko w tolerowanych granicach. Zapewniamy w ten sposób,
że wpływ zdarzeń na realizację celów oraz strategii spółki jest w sposób
racjonalny minimalizowany przez dobór odpowiednich działań.

Zarządzanie ryzykiem obejmuje obszary:

ETYKA

niezawodności sieci dystrybucyjnej

Standardy etyczne obowiązujące w naszej firmie określa kodeks etyki, który jest

bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

zbiorem wskazówek opierających się na globalnie akceptowanych zasadach,
wywodzących się m.in. z:

naruszenia przepisów antymonopolowych

Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej

cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji,

Podstawowych Zasad i Praw w Pracy

danych osobowych oraz ochrony osób i mienia

Deklaracji z Rio de Janeiro ws. Środowiska i Rozwoju

nadużyć

Karty Narodów Zjednoczonych

zgodności z przepisami prawa, regulacjami i normami etycznymi

Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji

realizacji programów, projektów i zadań strategicznych

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

szeroko rozumianego obszaru zarządzania finansami spółki

ZGŁASZANIE PODEJRZENIA NARUSZENIA ZASAD ETYKI
każdy pracownik ma prawo i obowiązek zgłaszania prawdopodobnych
naruszeń kodeksu etyki

Zarządzanie ryzykiem stosuje się do wszystkich procesów realizowanyche w spółce.
Wzmacniamy je poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań informatycznych
wspomagających obsługę, a także modernizujemy metodykę w kierunku

pracownicy, którzy w dobrej wierze zgłaszają podejrzenie naruszenia zasad

intensyfikacji analiz. W sposób strukturalny podjęliśmy działania wdrożeniowe

etyki, nie ponoszą żadnych negatywnych konsekwencji swojego działania

w obszarze zarządzania ciągłością działania biznesu.

wszelkie przypadki naruszeń kodeksu etyki należy kierować na adres
etyka@psgaz.pl
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DZIAŁANIA W KLUCZOWYCH
OBSZARACH ODPOWIEDZIALNOŚCI
W 2021 ROKU

Wdrażamy najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa,
minimalizujemy ryzyko wystąpienia wypadków, podnosimy
wiedzę i świadomość pracowników. Wprowadzamy różnorodne
metody zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy.
Nasz

system

zarządzania

bezpieczeństwem

i

higiena

pracy oparte są o wymagania normy PN-ISO 45001:2018.
CSR jest jednym z filarów strategii Polskiej Spółki Gazownictwa. Wartości zrównoważonego rozwoju

Zatrudniamy najlepszych fachowców. Pracownikom zapewniamy

biznesu są obecne we wszystkich obszarach

działalności spółki. Na każdym etapie aktywności

możliwości awansu i rozwoju. Nasz system zarządzania karierą

minimalizujemy nasz negatywny wpływ na środowisko, wspieramy lokalne inicjatywy społeczne

umożliwia przemieszczanie się pomiędzy stanowiskami zarówno

oraz dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów.

w strukturze pionowej, jak i poziomej.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy i rozwój pracowników

Przeciwdziałamy dyskryminacji w miejscu pracy i edukujemy personel w zakresie etyki zawodowej.
Wszystkich pracowników obowiązują jednolite kryteria oceny i awansu. Każdy nowozatrudniony

Działania w tym obszarze przyczyniają się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju:

pracownik

zobowiązany

jest

w

pierwszym

dniu

pracy

do

zapoznania

się

z

kodeksem

etyki.

Tworzymy specjalne programy przewidujące dodatkowe wsparcie dla pracowników wychowujących dzieci.
Dzięki temu mają oni pewność stabilnych warunków zatrudnienia po powrocie z urlopu macierzyńskiego
lub tacierzyńskiego.
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Wspieramy pracowników w zakresie radzenia sobie ze stresem. Każdy może skorzystać
z anonimowych, indywidualnych konsultacji z psychologiem. Ponadto pracownicy mają
możliwość wzięcia udziału w prowadzonych przez operatora medycznego programach tj.:

AGNIESZKA WIELICZKO
dyrektor Departamentu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi

męskie zdrowie – jak zapobiegać i diagnozować raka prostaty

cukrzyk w rodzinie – jak go wesprzeć

kiedy należy zgłosić się do lekarza pediatry,
a kiedy rodzice mogą podjąć się samodzielnego leczenia w domu

Okres pandemii pokazał, że potrafimy efektywnie pracować oraz szkolić się
w nowej formule. Na wielu stanowiskach pracy wprowadziliśmy pracę zdalną,
na niektórych w systemie rotacyjnym. Utworzyliśmy bibliotekę 152 szkoleń online
oraz przeprowadziliśmy ponad 100 wewnętrznych szkoleń w ramach Akademii
Trenerów. Programy HR tj. Mentoring czy Adaptacja z powodzeniem realizowaliśmy
z wykorzystaniem Skype’a. Sprawdziły się również rozmowy rekrutacyjne
prowadzone online. W 2021 r. zatrudniliśmy blisko 600 osób - ta liczba utrzymuje się
średnio co roku. Ponadto poświęciliśmy ten czas na prace koncepcyjne: aktualizację
Strategii HR, przegląd opisów i struktury stanowisk pracy, koncepcję Employer
Branding, badanie kultury organizacyjnej czy wdrożenie Regulaminu nagradzania
w projektach.

Osoby rozpoczynające pracę w PSG obejmujemy Programem Adaptacji. Umożliwia on zapoznanie się
z firmą i miejscem pracy oraz sprawne wdrożenie w nowe obowiązki. Stale rozszerzamy nasz program
praktyk i staży oraz efektywnie zarządzamy sukcesją.
Prowadzimy dialog społeczny. Zarząd i kadra menedżerska regularnie spotykają się ze stroną
społeczną, a o wynikach tych rozmów są informowani wszyscy pracownicy.

DOBRA
PRAKTYKA

Wszystkim osobom współpracującym z PSG, bez względu na stanowisko, projekt i rodzaj umowy, zawsze
wypłacamy wynagrodzenie w uzgodnionym terminie. Stosujemy przejrzysty system motywacyjny
wypracowany ze stroną społeczną, w ramach którego pracownicy poza pensją zasadniczą otrzymują
nagrody, premie oraz dodatki.

Sprawdź czy możesz pomóc innym – oddaj osocze
– to hasło wspólnej inicjatywy pracowników GK
PGNiG, które miało na celu zbiórkę osocza dla
najbardziej potrzebujących. Akcja rozpoczęła się
29 marca i trwała do końca kwietnia 2021 r.
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2021 w liczbach:
DIALOG SPOŁECZNY

32
spotkania zarządu i kadry menedżerskiej
ze stroną społeczną

WSPARCIE I ROZWÓJ
PRACOWNIKÓW

95%
poziom satysfakcji pracowników, którzy
skorzystali z programu „Rodzice w PSG”

91%

DOBRA
PRAKTYKA

poziom satysfakcji pracowników, którzy
skorzystali z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych

W PSG prowadzimy Akademię Trenera. Projekt powstał

126

z potrzeby dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń
w firmie. Akademia skupia pracowników, którzy wykonując swoje

liczba osób, która skorzystały z bezpłatnych

obowiązki związane z zajmowanym stanowiskiem pracy, pełnią

konsultacji z psychologiem

również rolę trenera wewnętrznego, szkoląc pracowników spółki.
Korzyści z funkcjonowania projektu:
kształtowanie kultury organizacyjnej i wartości

5,76 (w skali od 0 do 6)

transfer wiedzy, doświadczenia i umiejętności

poziom zadowolenia pracowników z udziału

nowe możliwości podnoszenia kwalifikacji dla pracowników

w szkoleniach w ramach Akademii Trenera

optymalne wykorzystanie budżetu szkoleń
budowa podstaw wewnętrznego systemu zarządzania wiedzą
fundusz „Rozwój za rozwój” dla trenerów i jednostki trenera
rozwój umiejętności przekazywania wiedzy
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NAGRODY

WIESŁAW SKIRZYŃSKI

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

dyrektor Departamentu BHP,
Ochrony Ppoż. i Ochrony Środowiska

przyznana przez Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

BEZPIECZEŃSTWO

0

0

0

liczba wypadków śmiertelnych
podczas pracy

liczba wypadków ciężkich
podczas pracy

liczba wypadków zbiorowych
podczas pracy

Zagrożenie związane z możliwością zachorowania pracowników na COVID-19, wymagało
wprowadzenia nowych procedur w zakresie organizacji pracy, obejmujących w szczególności:
zasady ochrony pracowników minimalizujące ryzyko zachorowania, nowe wymagania higienicznosanitarne czy schematy reagowania w przypadku stwierdzenia zakażenia wśród pracowników.
W początkowym etapie epidemii to głównie na barkach pracodawcy spoczywał obowiązek
opracowania oraz wdrożenia skutecznych procedur ograniczających poziom zachorowań.

597

24

7

liczba pracowników biorących
udział w konkursie BHP, Ochrony
Ppoż. i Ochrony Środowiska

liczba komunikatów za
pośrednictwem newslettera
dotyczących zagrożeń związanych
z COVID-19

liczba jednostek terenowych
wyposażonych w automatyczne
defibrylatory AED

W kolejnych okresach wdrożone rozwiązania podlegały modyfikacji w celu dostosowania do aktualnej
sytuacji epidemiologicznej.
W roku 2021 szczególny nacisk położono na propagowanie powszechnej akcji szczepień przeciwko
COVID-19, przekazując wiedzę o wpływie szczepień na minimalizację ryzyka ciężkiego przebiegu
choroby oraz informując o możliwych sposobach rejestracji.
Priorytetowym zadaniem stojącym przed spółką było zapewnienie pracownikom odpowiednich
środków higienicznych oraz ochrony indywidualnej. Na podstawie informacji o środkach przewidzianych

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

do stosowania w przypadku zagrożeń biologicznych, opracowane zostały wytyczne zawierające w swej
treści wykaz ŚOI i środków higienicznych, jakie powinny być stosowane przez pracowników, z podaniem

Działania w tym obszarze przyczyniają się do

wymagań w zakresie poziomów ochrony zgodnych z Polskimi Normami.

osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju:

Uwzględniamy ekologiczne skutki naszych działań i decyzji. Rozwijamy system zarządzania
środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 oraz system zarządzania energią zgodny
z normą ISO 50001.
Dążymy do minimalizacji negatywnego wpływu spółki na środowisko naturalne. W oparciu
o monitoring oraz regulacje, planujemy i podejmujemy działania w celu ograniczenia skali
oddziaływania na środowisko.
Prowadzimy rekultywację terenów, na których funkcjonowały klasyczne gazownie. Identyfikujemy
je, a następnie pobieramy i analizujemy próbki gleby oraz wód gruntowych. Wyniki badań stanowią
podstawę do planowania działań remediacyjnych, polegających głównie na zastępowaniu
zanieczyszczonych partii gleby wolnym od zanieczyszczeń materiałem ziemnym oraz całkowitej
likwidacji podziemnych zbiorników posmołowych.

28
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W 2021 roku uruchomiliśmy kolejną kampanię informacyjną pn. „Aktywuj na
nowo swoje przyłącze gazowe”. Jej celem jest zwiększenie świadomości Polaków,
na temat wykorzystania gazu ziemnego jako źródła ciepła i przekonanie wszystkich,
którzy posiadają nieczynne przyłącze, do jego aktywizacji, a także pokazanie,
że ogrzewanie gazowe jest wygodne dla użytkownika, ekonomiczne i przyjazne
dla środowiska.
Wykorzystujemy

najnowsze

technologie

do

badania

stanu

technicznego

naszej sieci, dzięki czemu zapobiegamy wyciekom metanu do środowiska.
Zmniejszamy zużycie paliwa gazowego na własne potrzeby. Prowadzimy
rekultywacje terenów, na których funkcjonowały klasyczne gazownie.

Kształtujemy

odpowiedzialne

postawy

poprzez

wszechstronną

edukację

ekologiczną pracowników, a także angażujemy się w tego typu akcje zainicjowane
przez nich. Prowadzimy program „PSG w zgodzie z naturą” oraz nieustannie
propagujemy wśród pracowników ekologiczne zachowania.
W ramach dobrych praktyk każdego roku publikujemy raport prezentujący efekty
działalności środowiskowej, w tym monitoring wpływu na środowisko.
Po raz trzeci PSG włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Rozwoju, w ramach których spółka stworzyła materiały informacyjne dotyczące
zmian klimatycznych, ich skutków oraz sposobów na bardziej ekologiczne życie.

DOBRA
PRAKTYKA

Działamy na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia
społeczności lokalnych. W ramach kampanii
„Przyłącz się, liczy się każdy oddech” wyposażamy
gminy w mobilne urządzenia do pomiaru
zanieczyszczenia powietrza wraz z zewnętrznym
wyświetlaczem. W 2021 roku takie urządzenia
przekazaliśmy

samorządom

w:

Janowcu

Wielkopolskim, Więcborku, Rypinie, Grajewie
i Siemiatyczach. W sumie od początku kampanii
przekazano 29 kompletów urządzeń.
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2021 w liczbach:
1

4

100%

liczba raportów
środowiskowych

liczba opublikowanych prezentacji
w ramach programu „PSG
w zgodzie z naturą”

jednostek użytkujących sprzęt do
prac w technologii hermetycznej
na czynnych sieciach gazowych

SOCIAL MEDIA

13
liczba postów związanych z ekologią
na LinkedIn

14
liczba postów związanych z ekologią

Uczciwe i równe traktowanie partnerów i kontrahentów jest dla nas

na Instagramie

priorytetem. Kładziemy duży nacisk na przestrzeganie obowiązującego
w firmie kodeksu etyki w celu budowania większej świadomości oraz
ograniczania występowania sytuacji wątpliwych etycznie.

15

Wprowadzamy i egzekwujemy zasady przeciwdziałania nadużyciom

liczba postów związanych z ekologią

oraz wytyczne zapobiegające korupcji, a także szczegółowo

na Facebooku

monitorujemy efekty tych działań. Kładziemy duży nacisk na
kształtowanie świadomości pracowników, prowadząc cykliczne
szkolenia i kampanie informacyjne. Nasz system antykorupcyjny opiera
się na normie ISO 37001.

OCHRONA PRZED NADUŻYCIAMI

Przestrzegamy

zasady

równego

traktowania

użytkowników

Działania w tym obszarze przyczyniają się do osiągnięcia

naszego systemu dystrybucyjnego oraz stosujemy obiektywne

Celów Zrównoważonego Rozwoju:

i przejrzyste reguły dostępu do sieci. Zasady są uwzględnione
w Programie Zgodności, który określa sposób nawiązywania
relacji z klientami. Jego główne założenia to: neutralność wobec
przedsiębiorstw energetycznych, równe traktowanie użytkowników
systemu

dystrybucyjnego,

przestrzeganie

ochrony

poufnych

informacji handlowych.
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2021 w liczbach:

ETYKA

39

liczba zgłoszeń dotyczących potencjalnych

32

liczba komunikatów dotyczących

5

naruszeń zasad etyki

zagadnień etycznych

liczba szkoleń z zakresu etyki:
mobbing i dyskryminacja
whistleblowing i wewnętrzne postępowania wyjaśniające
mediacje pracownicze
dyrektywa o ochronie sygnalistów – nowe wyzwania i obowiązki
dla działów personalnych i compliance w 2021 r. w świetle projektu
ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa
zarządzanie ryzykiem konfliktu interesów

W naszej firmie obowiązują „Zasady przeciwdziałania nadużyciom oraz wytyczne postępowania
antykorupcyjnego w PSG sp. z o.o.”, które mają na celu wsparcie pracowników w budowaniu świadomości
w zakresie przeciwdziałania nadużyciom. Zasady ukierunkowane są na zapobieganie występowania zjawisk
nadużyć, skuteczne ich wykrywanie oraz podejmowanie odpowiednich działań korygujących i monitorujących.
W tym celu w spółce wdrożono rozwiązania do zgłaszania potencjalnych nadużyć, gwarantujące pracownikom
anonimowość. Można tego dokonać:
osobiście, telefonicznie lub pisemnie informując prezesa, członka zarządu lub dyrektora
Departamentu Audytu i Kontroli
za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia@psgaz.pl
za pośrednictwem adresu e-mail: etyka@psgaz.pl w sprawach związanych z naruszeniem zasad etyki
za pośrednictwem adresu e-mail: zgodnosc@psgaz.pl w sprawach związanych z naruszeniem
programu zgodności

W 2021 roku przeprowadzono szkolenie w zakresie aktualizacji zapisów „Zasad
przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w PSG” oraz profilaktyki antykorupcyjnej.
W spotkaniu wzięło udział 81 przedstawicieli wyższej i średniej kadry zarządzającej.
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Odpowiedzialny łańcuch dostaw

ARTUR ŚLARZYŃSKI
dyrektor Departamentu Zaopatrzenia,
Gospodarki Magazynowej i Zakupów

W 2021 roku zauważyliśmy wzrost liczby zgłaszanych przez wykonawców problemów związanych
z terminową realizacją usług i dostaw. Powodem tych utrudnień jest głównieprzerwanie łańcuchów
dostaw, w szczególności półprzewodników, a także absencja pracowników spowodowana
kwarantannami lub zachorowaniem na COVID-19, jak również zmiana sposobu realizacji kontraktów.
Każdy ze zgłaszanych przypadków był analizowany i po potwierdzeniu dokonywano stosownych
zmian obowiązujących umów zawartych w zamówieniu publicznym, zgodnie z przepisami specustawy
tj. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych.
Również w przypadku umów zawartych w postępowaniach niepublicznych, każdy ze zgłaszanych
przypadków utrudnień był analizowany i traktowany na zasadach analogicznych, jak w kontraktach
„publicznych”, zawartych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jednym z większych wyzwań w ostatnim okresie trwania pandemii było zaobserwowane przez
DZGMiZ zachwianie łańcuchów dostaw, które natychmiast wpłynęło na podwyżki cenowe
i skokową zmianę wskaźnika inflacji. W powyższych okolicznościach konieczność zapewnienia
materiałów niezbędnych do prowadzenia nieprzerwanej działalności operacyjnej spółki, jak również
stanowiących zapasy bezpieczeństwa, spowodowała czasową konieczność zwiększenia zasobów
materiałowych w tym okresie. Zagwarantowanie bezpieczeństwa pracy operacyjnej, wpłynęło jednak
na zwiększenie zaangażowania finansowego spółki. Jednocześnie rozwiązania wprowadzone przez
spółkę jeszcze w początkowym okresie pandemii, związane ze zwiększeniem zapasów bezpieczeństwa
czy wypracowaniem specjalnych ścieżek procedowania zakupów, wpłynęły na poprawę elastyczności
i szybkości działania firmy. Wprowadzone jeszcze w poprzednim okresie narzędzie w postaci giełdy
materiałowej spowodowało również możliwość podglądu zapasów i wymiany materiałów pomiędzy
oddziałami spółki. Materiały niewykorzystywane w danym okresie w jednym OZG były przesuwane
i wykorzystywane w innym oddziale. Łącznie w roku 2021 dzięki przesunięciu materiałów pomiędzy
oddziałami, udało sie spółce zaoszczędzić ponad 2,5 mln zł.
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Działania w tym obszarze przyczyniają się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju:

Jesteśmy świadomi znaczenia wysokich standardów w całym łańcuchu wartości,
dlatego doskonalimy nasze wzorce postępowania i propagujemy je wśród kontrahentów.
Dostawcy mogą zgłaszać wszelkie uwagi, a także podejrzenia

Monitorujemy i analizujemy łańcuch dostaw. W umowach z wykonawcami usług

ws. nieprawidłowości w procesie zakupowym, za pośrednictwem

zawarta jest klauzula zobowiązująca ich do przestrzegania naszych wymagań w zakresie

adresu proces.zakupowy@psgaz.pl.

bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, a także zobowiązanie do działania zgodnie
z przepisami w tym zakresie.

W

PSG

funkcjonuje

System

Innowacyjności.

Wszyscy

nasi

pracownicy mają możliwość zgłaszania nowatorskich pomysłów za

Przywiązujemy dużą wagę do relacji partnerskich. Prowadzimy cykliczny dialog

pośrednictwem adresu innowacje@psgaz.pl. Dzięki temu testowane

z zainteresowanymi stronami: samorządami, mieszkańcami oraz dostawcami. W ramach

i wdrażane są pionierskie rozwiązania mające na celu m.in.

spotkań i dyskusji wspólnie identyfikujemy problemy i wypracowujemy rozwiązania.

zwiększenie bezpieczeństwa dystrybucji gazu.

W 2021 roku realizowaliśmy kilkanaście nowatorskich projektów:
określenie wymogów do zatłaczania do sieci palnych gazów
domieszkowych (np. wodór, biometan)
wykorzystanie rozwiązań chmurowych
nowe metody badania gazociągów m.in. system identyfikacji defektów
infrastruktury gazowej emisją akustyczną
nowe technologie do zdalnej transmisji odczytów gazomierzy
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2021 w liczbach:

Bezpieczeństwo i ciągłość dostaw gazu
do klientów

1

Działania w tym obszarze przyczyniają się do osiągnięcia Celów

liczba przeglądów i aktualizacji listy zagrożeń

Zrównoważonego Rozwoju:

z obszaru BHP dla podwykonawców

5
liczba wstępnych konsultacji rynkowych (WKR)

18
liczba kontroli podwykonawców PSG pod kątem
spełnienia wymagań przepisów BHP

56

MARIUSZ DYMKOWSKI

liczba zapytań o informację (RFI)

dyrektor Departamentu Usług
Dystrybucyjnych i Obsługi Klienta

100%
tyle proc. wykonawców, którzy wyrazili zgodę na
otrzymywanie wyników oceny, dostało informacje zwrotną

W dobie trwającej pandemii jakość obsługi klienta zyskała w Polskiej Spółce

na temat umów zrealizowanych w 2020 roku

Gazownictwa nowe znaczenie. Priorytetem wyznaczającym kierunek działań
w obsłudze, stała się troska o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i klientów.
Pomimo czasowego wstrzymywania bezpośredniej obsługi, była ona realizowana
z powodzeniem głównie poprzez Contact Center oraz Portal Przyłączeniowy.

334

Potwierdzają to wysokie wyniki cyklicznie realizowanego przez PSG badania
satysfakcji klientów w procesie przyłączenia do sieci gazowej. Niewątpliwy wpływ

liczba spotkań z wykonawcami w Oddziałach Zakładach

mają na to działania zaradcze podejmowane przez spółkę. W połowie 2021 r. wachlarz

Gazowniczych

możliwości kontaktu z naszą firmą został rozszerzony poprzez uruchomienie chatbota.
Jego wdrożenie przyczyniło się do podniesienia efektywności oraz usprawnienia
procesu obsługi. Chatbot odpowiada na najczęściej zadawane pytania oraz

532

bazuje na systemach transakcyjnych PSG w obszarze przyłączeń i odczytów.
Można z niego korzystać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

liczba spotkań z mieszkańcami miast i gmin, które mają
zostać podłączone do sieci gazowej
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Bezpieczeństwo użytkowników gazu jest dla nas priorytetem, dlatego edukujemy ich i wprowadzamy
nowe technologie umożliwiające efektywniejsze wykorzystywanie systemu dystrybucyjnego.
Nieustannie

prowadzimy

kampanię

informacyjną

dotyczącą

nielegalnego

poboru

Ważne dla nas jest także bezpieczeństwo w sieci, dlatego prowadzimy Program

gazu.

Cyberbezpieczeństwo 2.0, który jest odpowiedzią na stale rosnące zagrożenia

W tym celu w trosce o bezpieczeństwo odbiorców prowadzimy całodobowy i bezpłatny numer

w tym obszarze. W ramach programu realizowane są projekty, planowane

infolinii: 800 880 555. Zgłoszenie nielegalnego poboru gazu można też wysłać za pośrednictwem
maila: npg@psgaz.pl.

inicjatywy i zadania operacyjne, które mają na celu budowę odporności na

Naszą ambicją jest stała poprawa jakości obsługi klientów. W tym celu udoskonalamy istniejące

W 2021 roku w tym zakresie PSG podpisała porozumienie z Operatorem Gazociągów

zagrożenia cybernetyczne oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa energetycznego.
Przesyłowych Gaz-System. W ramach współpracy spółki dokonują wymiany

kanały komunikacji i wdrażamy nowe rozwiązania oraz dostosowujemy obsługę do potrzeb osób

doświadczeń oraz informacji o zagrożeniach.

z niepełnosprawnościami.

Stale testujemy i wdrażamy nowoczesne rozwiązania w celu poprawy komfortu
użytkowania produktów. W 2021 roku uruchomiliśmy „Alternatywny system
telemetrycznych odczytów danych z układów pomiarowych”. Celem projektu jest
weryfikacja i sprawdzenie odmiennego od obecnego sposobu telemetrycznego
pozyskiwania danych z układów pomiarowych, poprzez zastosowanie modułów
wizyjnych, których konstrukcja oparta jest o układ optyki oraz wykorzystanie
technologii opartej o eSIM do transmisji danych.
Uruchomiliśmy i realizowaliśmy także projekt pn. „Aplikacja do odczytu gazomierzy
przez Klientów”. Jego celem jest przeprowadzenie analizy możliwości wdrożenia
aplikacji, która przy niewielkich kosztach w porównaniu do telemetryzacji, umożliwi
zdalne pozyskanie danych odczytowych oraz w przypadku pozytywnej decyzji co
do możliwości stosowania takiej aplikacji przez PSG, przeprowadzenie procesu
jej wdrożenia.

Stale rozwijamy Portal przyłączeniowy, za pośrednictwem którego klienci mogą składać wnioski
przyłączeniowe bez wychodzenia z domu.
Przeprowadzamy regularne badania satysfakcji naszych odbiorców diagnozując działania wymagające

DOBRA
PRAKTYKA

ewentualnej poprawy. Z każdym rokiem wskaźnik satysfakcji jest coraz wyższy
Realizujemy program szkoleń dla pracowników z obszaru obsługi klienta, którym zapewniamy
narzędzia do efektywnego odpowiadania na potrzeby odbiorców usług. Prowadzimy również kampanie
edukacyjne ukazujące zagrożenia i skutki nielegalnego poboru gazu.
W

Bielanach

która

Wrocławskich

umożliwia

prowadzimy

prowadzenie

badań

stację
nad

badawczą,

urządzeniami

związanymi z szeroko pojętą techniką gazowniczą i pomiarową
w

warunkach

rzeczywistych

pracy

sieci

gazowej.

Stację udostępniamy także podmiotom zewnętrznym.
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NAGRODY

4,31

wskaźnik satysfakcji klientów w procesie

1. miejsce dla Portalu Przyłączeniowego, w konkursie organizowanym

przyłączenia do sieci gazowej (skala ocen 1-5)

podczas XI Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS w Kielcach,
za produkt w kategorii „Usługi”

452
10

liczba pracowników przeszkolonych z obszaru
obsługi klienta

liczba szkoleń z zakresu obsługi klienta:
Coaching od podstaw
Negocjacje zakupowe w praktyce

130 000

85 000

liczba klientów którzy założyli konto

liczba wniosków o wydanie warunków

na Portalu przyłączeniowym

przyłączenia, które złożyli klienci za

na koniec 2021 roku

pośrednictwem Portalu przyłączeniowego

Efektywne spotkania biznesowe

19 000

Znaczenie towarowej giełdy energii i taryf
operatorów w rozwoju rynku energii i paliw
gazowych oraz w bezpośredniej obsłudze klienta

liczba umów o przyłączenie do sieci

Szkolenie z zakresu ochrony informacji - danych

pośrednictwem Portalu przyłączeniowego

gazowej, które podpisali klienci za

osobowych w obsłudze klienta

13 493
liczba wiadomości od klientów
za pośrednictwem chatbota

Przyjmowanie zgłoszeń z numerów alarmowych

69

Komunikacja
Coaching indywidualny

liczba nowych analizatorów THT

Sztuka mówienia

(do kontroli nawonienia gazu ziemnego)
zamontowanych na sieciach PSG

Wystąpienia publiczne

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
Działania w tym obszarze przyczyniają się do osiągnięcia Celów
Zrównoważonego Rozwoju:
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DOBRA
PRAKTYKA

Prawie 330 litrów krwi w jeden dzień. W ostatni dzień
września 2021 roku na placu Defilad w Warszawie pobito
rekord Polski w zbiórce krwi. 867 uczestników akcji oddało
prawie 330 litrów krwi. Sponsorem głównym wydarzenia
była Polska Spółka Gazownictwa.

Promujemy lokalną kulturę i chronimy dziedzictwo kulturowe.
Czerpiemy z doświadczeń i promujemy niemal 200-letnią
tradycję gazownictwa na ziemiach polskich. W tym celu stale

2021 w liczbach:

rozwijamy ofertę Muzeum Gazownictwa w Paczkowie oraz
Wirtualnego Muzeum Gazownictwa.
Wspieramy organizacje charytatywne i promujemy wśród
pracowników

współpracujące

z

nami

WIRTUALNE MUZEUM GAZOWNICTWA

stowarzyszenia

i fundacje. Raz w roku przygotowujemy listę rekomendacji
organizacji,

którym

warto

przekazać

1%

podatku,

a następnie publikujemy ją w intranecie.

5

10

liczba wirtualnych wystaw

liczba scenariuszy edukacyjnych
dla szkół

Nasi pracownicy organizują akcje honorowego krwiodawstwa,
a także zbiórki darów dla najbardziej potrzebujących.

30

50

liczba punktów na gazowej

liczba punktów na linii czasu

mapie Polski

historii gazownictwa

Dofinansowujemy wartościowe projekty, w tym wydarzenia

150

74 785

patriotyczne i historyczne, działania na rzecz środowiska

liczba zdigitalizowanych

liczba odsłon Wirtualnego Muzeum

naturalnego, przedsięwzięcia o charakterze społecznym,

eksponatów

Gazownictwa

Współpracujemy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz
startupami w celu stałej poprawy efektywności funkcjonowania
firmy.

naukowym i edukacyjnym, inicjatywy sportowe i kulturalne.
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MUZEUM GAZOWNICTWA W PACZKOWIE

9

23

liczba czynnych latarni gazowych

liczba nowych eksponatów, o które wzbogaciło

na terenie obiektu

się Muzeum Gazownictwa w Paczkowie

DAROWIZNY
Przekazujemy darowizny na rzecz wartościowych inicjatyw przyczyniających się do
rozwoju społecznego. Szczególne znaczenie mają dla nas profesjonalne projekty
realizujące cele związane z:

44

30
lat działalności muzeum

tyle lat temu zamknięto Gazownię Miejską

wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi

w Paczkowie

pomocą chorym i ubogim
nauką i edukacją
sportem i zdrowym stylem życia

120

ponad

tyle lat temu uruchomiono

liczba urządzeń gazowych użytku domowego

Gazownię w Paczkowie

na stałych ekspozycjach

ponad

700

liczba gazomierzy w kolekcji

300

kulturą i sztuką
ochroną dziedzictwa narodowego
ekologią i ochroną środowiska

2 181
liczba osób, które odwiedziły Muzeum
Gazownictwa w Paczkowie

1 000

ponad

liczba m2 przestrzeni ekspozycyjnej

liczba eksponatów

100

139

tyle proc. złożonych wniosków o sponsoring

liczba rozpatrzonych wniosków o sponsoring

i darowizny zostało rozpatrzonych w 2021 roku

3 000

SPONSORING
Wspieramy wydarzenia i inicjatywy istotne dla społeczności lokalnych,
na terenie których zamieszkania prowadzimy działalność operacyjną.

23

357 500 zł

liczba zrealizowanych projektów w ramach

łączna kwota przeznaczona na działania

sponsoringu

sponsoringowe

314

19

liczba rozpatrzonych wniosków o darowizny

liczba zrealizowanych projektów w ramach
darowizn

Działania sponsoringowe obejmują następujące obszary:

533 497 zł
sport

48

kultura

nauka

łączna kwota przeznaczona na realizację
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MAGDALENA WICIAK
dyrektor Departamentu Komunikacji

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Dziękujemy za zapoznanie się z raportem CSR Polskiej Spółki Gazownictwa za 2021 r.

www.facebook.com/PolskaSpolkaGazownictwaSpzoo

PSG od wielu lat konsekwentnie podąża drogą zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne

www.instagram.com/polskaspolkagazownictwa

inicjatywy w obszarze odpowiedzialnego biznesu. Naszym celem jest nie tylko dbałość

www.linkedin.com/company/polska-spółka-gazownictwa/mycompany

o

www.pracodawcy.pracuj.pl/polska-spolka-gazownictwa-sp-z-o-o,22749

bezpieczeństwo

energetyczne,

ale

także

zaangażowanie

w

społeczne

działania,

dzięki którym wszyscy możemy żyć w lepszym i bardziej przyjaznym otoczeniu.

www.youtube.com/c/PolskaSpółkaGazownictwaspzoo

Raport CSR jest ważnym narzędziem komunikacji w zakresie prezentacji danych niefinansowych.
Jego istotą jest zebranie informacji, które prezentują sposób myślenia całej organizacji.
Wiemy, że komunikacja w PSG powinna być budowana w oparciu o potrzeby społeczne i realizowana
w sposób przemyślany i długofalowy. Przyczynia się to do poprawy relacji z interesariuszami i prowadzi
do wzrostu wiarygodności naszego przedsiębiorstwa. Stąd też pragniemy, by budowanie komunikacji

WIRTUALNE MUZEUM GAZOWNICTWA
www.facebook.com/wirtualnemuzeumgazownictwa
www.instagram.com/wirtualnemuzeumgazownictwa

pomiędzy spółką a grupami odbiorców opierało się na otwartości i było przedmiotem żywej dyskusji,
dzięki której wskazane zostaną kolejne zadania i priorytety.
Ta publikacja prezentuje i docenia dobre praktyki stosowane w spółce podczas realizacji projektów,
które łączą działania CSR ze strategią przedsiębiorstwa. Zależy nam, aby pokazać, jaki wysiłek wykonują
na co dzień pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa szerszemu gronu osób.

Niniejsza publikacja jest naszym piątym raportem zrównoważonego rozwoju, w którym podsumowaliśmy realizację
Polityki CSR na lata 2021-2022. Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o wybrane wskaźniki GRI Standards.

Na koniec chciałabym podziękować wszystkim pracownikom PSG, którzy przyczynili się do powstania
tej publikacji. Pokazuje ona, że troska o człowieka, jego rodzinę i środowisko może iść w parze
z realizacją ambitnych celów biznesowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego raportu i jednocześnie zapraszamy
do zapoznania się z naszymi działaniami na rzecz odpowiedzialnego biznesu. Więcej informacji o nas znajdą Państwo
na naszej stronie internetowej www.psgaz.pl oraz w mediach społecznościowych.
Departament Komunikacji Polskiej Spółki Gazownictwa

					

e-mail: csr@psgaz.pl
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