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Szanowni Państwo,
Polska Spółka Gazownictwa to największa spółka Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa. Jesteśmy europejskim liderem w branży dystrybucji paliwa gazowego. Oferujemy
niezawodny i bezpieczny transport gazu na terenie całego kraju. Docieramy bezpośrednio do
odbiorców końcowych oraz operatorów lokalnych. Dbamy jednocześnie o najważniejsze kwestie
społeczne i środowiskowe, uwzględniamy w naszej strategii biznesowej zasady społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR).
Niniejsza broszura prezentuje podsumowanie naszej strategii w zakresie CSR w latach 2019-2020
w sześciu kluczowych obszarach: 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.
Ostatnie dwa lata przyniosły nam wiele powodów do dumy, bo udało się zrealizować liczne działania
zwiększające nasz pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne.
W ramach programu antysmogowego „Przyłącz się, liczy się każdy oddech” przekazaliśmy
kilkadziesiąt urządzeń do pomiaru jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych miastach
Polski oraz przeprowadziliśmy cykl konferencji naukowych. Zainaugurowaliśmy kampanię, której
założeniem jest likwidacja „kopciuchów” i aktywizacja nieczynnych przyłączy gazowych.
Naszym celem jest także promowanie historii i tradycji gazownictwa w Polsce, dlatego uruchomiliśmy
nowoczesny portal – Wirtualne Muzeum Gazownictwa. Za pośrednictwem tej innowacyjnej platformy
udostępniamy eksponaty, scenariusze lekcji, a także prezentujemy biogramy najważniejszych osób
związanych z historią gazownictwa.
CSR to dla nas również dbałość o bezpieczeństwo pracowników i naszych klientów. Wraz z wybuchem pandemii Covid-19 zmieniliśmy zasady funkcjonowania firmy, nie zapominając o stałym kontakcie z naszymi klientami. Specjalnie dla nich uruchomiliśmy Portal Przyłączeniowy — narzędzie
do zdalnego składania wniosków o przyłączenie do sieci gazowej.
Serdecznie zapraszamy do lektury niniejszego podsumowania i zapoznania się z naszymi działaniami w poszczególnych obszarach, które składają się na całokształt strategii CSR. Jednocześnie
zachęcamy do podzielenia się swoimi opiniami, dzięki którym będziemy mogli nadal doskonalić
nasze działania, budując lepszą przyszłość dla Polski. Dziękujemy również wszystkim osobom, które
przyczyniły się do powstania tego ważnego materiału.
Z poważaniem
Zarząd Polskiej Spółki
Gazownictwa
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Naszym celem jest
niezawodny i bezpieczny
transport paliw gazowych
siecią dystrybucyjną na terenie
całego kraju — bezpośrednio
do odbiorców końcowych,
jak i sieci operatorów lokalnych.
Zawsze z troską o naszych
interesariuszy i środowisko
naturalne.
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01
POLSKA
SPÓŁKA
GAZOWNICTWA

Jesteśmy Narodowym Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego Gazu
i europejskim liderem w branży
dystrybucji paliwa gazowego.
Stanowimy część Grupy Kapitałowej
Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa.
Oferujemy niezawodny i bezpieczny
transport gazu na terenie Polski.
Docieramy bezpośrednio do
odbiorców końcowych oraz
operatorów lokalnych.
Dbamy o jakość dostaw, zapewniamy odpowiedni ruch, rozbudowę,
konserwacje i remonty urządzeń.
Prowadzimy pomiary jakości i ilości
transportowanego gazu.
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PSG

w 2020 roku

• Siedziba Spółki
w Tarnowie
• Oddział Wsparcia
w Warszawie
• Oddział InwestycyjnoRemontowy w Krośnie

Ponad

195 tysięcy kilometrów

gazociągów
(stan na 31.12.2020)

17

Oddziałów Zakładów
Gazowniczych w:
Białymstoku
Bydgoszczy
Gdańsku
Gorzowie Wielkopolskim
Jaśle
Kielcach
Koszalinie
Krakowie
Lublinie
Łodzi
Olsztynie
Opolu
Poznaniu
Szczecinie
Warszawie
Wrocławiu
Zabrzu

173

97% udziału

w krajowej sieci dystrybucyjnej

Udział w Grupie Kapitałowej PGNiG
(stan na 31.12.2020)

Ponad 11 tysięcy pracowników
(stan na 31.12.2020)

11%

17%

41%

44%

EBIT

EBITDA

AKTYWA
TRWAŁE

CAPEX

97 pracowników
w spółkach zależnych PSG
(stan na 31.12.2020)

Gazownie

59

Placówek Gazowniczych
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Prawie 12 mld m³/rok
dystrybuowanego gazu
(stan na 31.12.2020)
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MIEJSCE

NASZA
wizja

W ŁAŃCUCHU DOSTAW
DYSTRYBUCJA
Poszukiwanie

Magazynowanie

WŁADZE
POLSKIEJ SPÓŁKI
GAZOWNICTWA
ZARZĄD SPÓŁKI
Robert Więckowski
Prezes Zarządu

Realizujemy politykę
energetyczną Rządu RP.

Wydobycie

PSG

OPERATOREM
USŁUGI
KLUCZOWEJ
Decyzją Ministra Energii
z 21 maja 2019 r., PSG została
uznana za Operatora Usługi
Kluczowej: dystrybucja paliw
gazowych. To wyróżnienie,
ale również odpowiedzialność
w zakresie zapewnienia
niezakłóconego świadczenia
usług z wykorzystaniem
odpowiednich systemów
informatycznych.
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Przesył

Sprzedaż

Porządkujemy system
gazowniczy i rozwijamy
infrastrukturę
dystrybucji gazu.
Współuczestniczymy
w planowaniu zagospodarowania przestrzennego
i wyrównywaniu różnic
cywilizacyjnych.
Współpracujemy
z administracją rządową
i samorządową
w celu pobudzania
koniunktury gospodarczej.
Współpracujemy
ze służbami ratunkowymi
na poziomie centralnym
i lokalnym.

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
Jacek Goliński
Członek Rady Nadzorczej
Anna Zychowicz
Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Zając
Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Cieślak
Członek Rady Nadzorczej
Stan na dzień publikacji raportu
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NASZE
CELE

NASZA
misja

02

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

Na koniec

przewidujemy
następujące wyniki:

przewidujemy następujące
skumulowane wskaźniki
wynikające z realizacji
Strategii Spółki
na lata 2016-2022:

2022 r.
FINANSE

KLIENCI

2022 r.
ZASOBY

PROCESY

Stały i stabilny wzrost wyniku
operacyjnego (EBITDA)

Nowoczesny model obsługi
klienta

Zwiększone bezpieczeństwo
i motywacja pracowników

Bezpieczne i ciągłe dostarczanie paliwa gazowego

Poziom kosztów dopasowany do realizowanych
procesów

Indywidualne podejście
oparte o doradztwo techniczne

Organizacja samoucząca się,
oparta na wiedzy
i innowacjach

Wykorzystanie nowych
technologii

Wzrost wartości dla
właściciela

Skrócenie czasu realizacji
przyłączenia o 40 dni

Systemy zarządzania
oparte na nowoczesnych
technologiach IT

Wzrost efektywności
procesów

15 985 mln PLN
EBITDA

79,06 mld m³

WOLUMEN

350 614 sztuk
LICZBA PRZYŁĄCZY

60,79%

STOPIEŃ GAZYFIKACJI
KRAJU

STACJE TANKOWANIA CNG
Zgodnie z rządowym pakietem regulacyjnym — Programem Rozwoju Elektromobilności
w Polsce, zaplanowanym do realizacji na lata 2016-2025 oraz Ustawą o elektromobilności
i paliwach alternatywnych — Polska Spółka Gazownictwa planuje budowę ogólnodostępnych stacji tankowania gazem ziemnym CNG i LCNG w aglomeracjach powyżej 100 tys.
mieszkańców. Każda ze stacji zostanie wyposażona w dwa punkty tankowania.

14

15

SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU

CSR to dla nas: odpowiedzialne
podejście do rozwoju firmy
i pracowników, zwiększanie
dostępności naszych usług,
otwartość na potrzeby
klientów, realizacja inicjatyw
na rzecz lokalnych społeczności,
ograniczanie negatywnego wpływu
naszej działalności na otoczenie
oraz promocja postaw
prośrodowiskowych.
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POLITYKA CSR
Polskiej Spółki
Gazownictwa
2019-2020

KLUCZOWE
ODPOWIEDZIALNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO
W MIEJSCU PRACY
I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
OCHRONA ŚRODOWISKA
NATURALNEGO
OCHRONA PRZED
NADUŻYCIAMI
ODPOWIEDZIALNY ŁAŃCUCH
DOSTAW
GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA
I CIĄGŁOŚCI DOSTAW GAZU
DO KLIENTÓW
ZAANGAŻOWANIE
SPOŁECZNE
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WARTOŚCI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ROZWÓJ

Wywiązujemy się z umów
oraz zobowiązań. Działania
prowadzimy transparentnie
i w duchu społecznej
odpowiedzialności
biznesu.

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

LUDZIE

KLIENCI

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

Stawiamy na trwałe relacje
z kontrahentami i odbiorcami gazu oraz zapewniamy wysoką jakość obsługi
klienta.

Wizja PSG
w zakresie
relacji z naturą
Stale doskonalimy
funkcjonowanie,
by skuteczniej chronić
środowisko i efektywniej
gospodarować surowcami.
Edukujemy otoczenie,
by podejmowało
proekologiczne decyzje.
19

NASI
interesariusze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zarząd
Kadra zarządzająca
Właściciel
Urząd Regulacji Energetyki
Ministerstwo Energii*
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju**
Zleceniodawcy Usługi Dystrybucji
Pracownicy
Operator Systemu Przesyłowego
Obecni odbiorcy indywidualni
Potencjalni odbiorcy indywidualni
Parlamentarzyści

Łączy
NAS

komunikacja
KOMUNIKACJA

WEWNĄTRZ PSG
Kładziemy nacisk na przejrzystą komunikację.
Preferujemy kontakt bezpośredni, dlatego organizujemy
dla pracowników liczne spotkania z przełożonymi.

Główne
GRUPY interesariuszy
Czat z Prezesem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektanci i wykonawcy
Strona społeczna (związki zawodowe)
Odbiorcy przemysłowi
Urząd Dozoru Technicznego
Główny Urząd Miar
Media
Władze lokalne i regionalne
Instytucje wspierające rozwój i innowacyjność
Organizacje pozarządowe
Jednostki edukacyjne (szkoły zawodowe)
Służby publiczne (Straż Pożarna, Policja)

* 15 listopada 2019 r. uległo likwidacji, a jego zadania przejęło Ministerstwo Aktywów Państwowych.
**15 listopada 2019 r. uległo likwidacji, a jego zadania przejęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
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Magazyn Gazpress
PSG news

Drzwi otwarte u Prezesa PSG
Drzwi otwarte u Dyrektorów
Oddziałów Zakładów
Gazowniczych

Spotkania z pracownikami

Intranet
Newsletter

Plakaty i broszury
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DIALOG

SPOŁECZNY
Prowadzimy cykliczny dialog z samorządami, mieszkańcami
oraz dostawcami. Wspólnie identyfikujemy problemy i wypracowujemy rozwiązania. Ponadto nasi fachowcy biorą udział
w spotkaniach projektowych i konferencjach, które stanowią
dobrą okazję do prezentacji wysokich standardów firmy.
Za kontakty z mediami odpowiada rzecznik prasowy Spółki.

Informacje
prasowe

Konferencje
prasowe

Broszury

Internet i Media
społecznościowe

Jesteśmy członkami
innych organizacji

•
•
•
•
•

Izba Gospodarcza Gazownictwa
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony Przed Korozją
Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Warszawie
Towarowa Giełda Energii S.A.
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (FLBP) przy Centralnym
Instytucie Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego
Okręgowa Izba Radców Prawnych
Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Polska Izba Biegłych Rewidentów
The Association of Chartered Certified Accountants
Techniczne Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Gazu
Ziemnego z siedzibą w Brukseli

Etyka jest dla nas
ważna
Standardy etyczne obowiązujące w naszej firmie określa
Kodeks etyki. Jest on zbiorem
wskazówek opierających się
na globalnie akceptowanych
zasadach, wywodzących się
m.in. z:

Zgłaszanie podejrzenia naruszenia zasad
etyki
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Karty Narodów Zjednoczonych
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy
Deklaracji z Rio de Janeiro ws. Środowiska i Rozwoju
Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji

• Każdy pracownik ma prawo i obowiązek zgłaszania
prawdopodobnych naruszeń Kodeksu etyki
– pisemnie lub na adres etyka@psgaz.pl
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Profesjonalnie
zarządzamy

RYZYKIEM

Skuteczność całego systemu kontroli wewnętrznej
gwarantuje System Zarządzania Ryzykiem
Korporacyjnym. Jego celem jest:
identyfikacja i ocena potencjalnych zdarzeń, które mogą
mieć wpływ na realizację strategii i celów Spółki;
przygotowanie i wdrożenie takich reakcji na te zdarzenia,
które zapewnią utrzymanie ryzyka w tolerowanych
granicach oraz zapewnią realizację celów Spółki;

Dokumentem ustanawiającym i regulującym wspomniany
System jest Procedura zarządzania ryzykiem i szansami.
Integruje ona pod względem metodologicznym zarządzanie niektórymi ryzykami specyficznymi (np. ryzykiem
bezpieczeństwa informacji oraz ryzykiem nadużyć).
Dokumentami związanymi z Systemem Zarządzania
Ryzykiem są także:
zasady przeciwdziałania nadużyciom oraz wytyczne
postępowania antykorupcyjnego w PSG sp. z o.o.;
obszarowa metodyka zarządzania projektami w PSG;
regulamin Rady Techniczno-Ekonomicznej w Oddziale
Wsparcia Polskiej Spółki Gazownictwa;
regulamin Rady Techniczno-Ekonomicznej Zakładu
Gazowniczego;
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W sferze
zrównoważonego
rozwoju
monitorowaniu,
kontroli
i zarządzaniu
podlegają
w szczególności
następujące
ryzyka i szanse:

RYZYKA
-

ryzyko braku monitorowania bezpieczeństwa środowiska pracy

-

ryzyko nadużyć*

-

ryzyko braku zgodności z przepisami prawa, regulacjami
wewnętrznymi lub normami etycznymi

-

ryzyko wystąpienia awarii środowiskowej

-

ryzyko wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia

-

ryzyko ujawnienia danych wrażliwych Operatora Systemu
Dystrybucyjnego

-

ryzyko naruszenia przepisów antymonopolowych, tj. chroniących
konkurencję i prawa konsumentów
* We wprowadzonym katalogu potencjalnych nadużyć znajdują się m.in.: oszustwa
(poświadczenie nieprawdy w zakresie wykonania usługi), kradzież mienia Spółki,
pozyskanie i wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
konflikt interesów, nepotyzm, korupcja, cyberprzestępczość oraz fałszowanie
dokumentów finansowo-księgowych.

SZANSE
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-

poprawa jakości opisu merytorycznego i terminowości inicjowania
postępowań przetargowych

-

poprawa efektywności energetycznej Spółki, poprawa stanu
technicznego obiektów kubaturowych, zmniejszenie kosztów
eksploatacyjnych

-

mentoring, zarządzanie ścieżkami karier i sukcesją

-

program ekonomicznej i ekologicznej jazdy (eco-driving)
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DZIAŁANIA
W KLUCZOWYCH
OBSZARACH
ODPOWIEDZIALNOŚCI
W LATACH
2019-2020
CSR jest jednym z filarów
strategii PSG, co oznacza,
że wartości
zrównoważonego
rozwoju biznesu
są obecne we wszystkich
obszarach działalności
Spółki.
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Na każdym etapie działania minimalizujemy nasz negatywny
wpływ na środowisko, wspieramy lokalne incjatywy społeczne
oraz dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników
i klientów. Opieramy nasze działania na wartościach, w które
wierzymy, jednocześnie przyczyniając się do relizacji Celów
Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez Organizację
Narodów Zjednoczonych.
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GAZ JEST
BEZPIECZNY

czyli jak
zapewniamy
bezpieczeństwo
i rozwój
pracowników

Wdrażamy najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa, minimalizujemy
ryzyko wystąpienia wypadków, podnosimy wiedzę
i świadomość pracowników.
Wprowadzamy różnorodne
metody zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy.
Zatrudniamy najlepszych
fachowców. Pracownikom
zapewniamy możliwości
awansu i rozwoju. Nasz
system zarządzania karierą
umożliwia przemieszczanie
się pomiędzy stanowiskami
zarówno w strukturze pionowej, jak i poziomej.
Przeciwdziałamy dyskryminacji w miejscu pracy i edukujemy personel w zakresie
etyki zawodowej. Wszystkich
pracowników obowiązują
jednolite kryteria oceny
i awansu.
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.
Wspieramy pracowników
w zakresie radzenia sobie
ze stresem. Każdy może
skorzystać z anonimowych,
indywidualnych konsultacji
z psychologiem.
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Osoby rozpoczynające
pracę w PSG obejmujemy
Programem Adaptacji.
Umożliwia on zapoznanie
się z firmą i miejscem pracy
oraz sprawne wdrożenie
w nowe obowiązki.

W PSG dbamy, by nasi pracownicy
byli wykwalifikowani i zmotywowani do pracy. Nieustannie doskonalimy rozwiązania HR w ramach
Strategii zarządzania zasobami
ludzkimi i relacji społecznych.

Chcąc zapewnić ciągłość
wiedzy i kompetencji, niezbędnych dla stabilnego
funkcjonowania firmy, rozszerzamy nasz program praktyk
i staży oraz efektywnie zarządzamy sukcesją.
Uwzględniając potrzeby zarówno pracodawcy, jak
i zatrudnionych, prowadzimy
dialog społeczny. Zarząd
i kadra menadżerska regularnie spotykają się ze stroną
społeczną, a o wynikach
tych rozmów są informowani
wszyscy pracownicy.

AGNIESZKA
WIELICZKO

Dyrektor Departamentu
Zarządzania Zasobami
Ludzkimi

Słuchamy również opinii
pracowników. W ubiegłym
roku w „Badaniu satysfakcji
pracowników w PSG” poziom
wskaźnika satysfakcji ogólnej
wyniósł 73% (to górna
granica benchmarku rynkowego dla firm z branży
energetycznej).

W latach 2019-2020 z sukcesem
prowadziliśmy Akademię Trenerów Wewnętrznych. W ramach
Programu Mentoringu pracownicy
mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Kontynuowaliśmy
Program Rozwoju Kompetencji
Menedżerskich dla kierowników
średniego szczebla. Realizowaliśmy dedykowane kierunki studiów
podyplomowych we współpracy z
uczelniami wyższymi oraz Program
„Inkubator Budowlany”, umożliwiający zdobycie praktyki zawodowej
i nabycie uprawnień budowlanych.
W dobie pandemii uruchomiliśmy Bibliotekę szkoleń online dla
wszystkich pracowników, a także
Program wsparcia w radzeniu
sobie ze stresem. Od lat realizujemy Program Praktyk i Staży oraz
Program Adaptacji Pracowników
i kompleksowo wspieramy nowo
zatrudnionych pracowników.

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

2019-2020
w liczbach:

BEZPIECZEŃSTWO
2 511 przeprowadzonych

kontroli w zakresie spełnienia
wymagań przepisów BHP

100% pracowników
WSPARCIE
PRACOWNIKÓW
1 681 pracowników

skorzystało z dofinansowania
do opieki nad dzieckiem

3 723 pracowników
DIALOG
SPOŁECZNY
30 spotkań Zarządu

ze Stroną Społeczną

130 spotkań

Dyrekcji Oddziałów
Zakładów Gazowniczych
ze Stroną Społeczną
32

przeszkolonych w ramach
szkoleń wstępnych
w zakresie pierwszej
pomocy

100% przeszkolonych
pracowników użytkujących
aparaty powietrzne
w zakresie ich obsługi

otrzymało dofinansowanie
do wypoczynku dzieci
i młodzieży

179 zdarzeń wypadko-

7 267 skorzystało
ze świadczenia dla dzieci
tzw. Mikołaja

184 osoby poszkodowane

1 123 skorzystało ze
świadczenia w ramach
programu „Rodzice
w PSG – Wózkowe
i Tornistrowe”

wych

4 wypadki zbiorowe
1 wypadek śmiertelny

(wypadek samochodowy
podczas powrotu pracownika
samochodem ze szkolenia)

ROZWÓJ
PRACOWNIKA
19 206 suma przeszkolonych pracowników

czyli jak
chronimy
środowisko
naturalne

2 985 na tyle szkoleń,
konferencji i kierunków
studiów skierowano
pracowników

1 947 pracowników
przeszkolonych w ramach
Akademii Trenera
Wewnętrznego
189 980 zrealizowanych
osobogodzin szkoleniowych,
co daje średnio na pracownika ponad 8 godzin
1 509 awansów
157 osób odbyło praktyki
w PSG

175 osób odbyło staż
w PSG

132 stażystów zatrudniono w PSG

WIESŁAW
SKIRZYŃSKI

Dyrektor Departamentu BHP,
Ochrony Ppoż. i Ochrony
Środowiska

Zawsze 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.
Stale dążymy do minimalizacji negatywnego wpływu
spółki na środowisko naturalne. W oparciu o monitoring
oraz regulacje, planujemy
i podejmujemy działania
w celu ograniczenia zidentyfikowanej skali oddziaływania
na środowisko.
Wykorzystujemy najnowsze
technologie do badania
stanu technicznego naszej
sieci, dzięki czemu zapobiegamy wyciekom metanu do

środowiska. Stale 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 ich akcje z tej sfery.
Prowadzimy program „PSG
w zgodzie z naturą”, a także
uczestniczymy w Europejskim
Tygodniu Zrównoważonego
Rozwoju, wydając publikacje
poświęcone ochronie środowiska naturalnego. Nieustannie
propagujemy wśród załogi
ekologiczny druk i segregację
odpadów.

W ramach dobrych praktyk każdego roku publikujemy raport prezentujący efekty
działalności środowiskowej, w tym monitoring wpływu na środowisko.
Podejmujemy wiele inicjatyw mających na celu promocję postaw odpowiedzialności
i świadomości ekologicznej wśród pracowników. Organizujemy Konkurs BHP, Ppoż.
i Ochrony Środowiska. W 2019 roku w finale konkursu wzięło udział 18 drużyn
monterskich i 19 pracowników administracyjnych. Ze względu na zagrożenia związane
z pandemią COVID-19, w 2020 roku realizację konkursu odwołano.
Propagowanie prośrodowiskowych praktyk realizujemy również w ramach programu
„PSG w zgodzie z naturą”. W ramach inicjatywy przygotowujemy i udostępniamy
prezentacje z zakresu ochrony środowiska. Tylko w ostatnich dwóch latach opublikowaliśmy 8 prezentacji dotyczących m.in.: gospodarowania odpadami, dnia długu
ekologicznego czy zmian w etykietach.
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2019-2020

664

w liczbach:

szkoleń dla
nowozatrudnionych,
podczas których
omówiono zasady
segregacji odpadów
wytwarzanych w PSG

25 urządzeń

przekazanych
gminom w ramach
kampanii „Przyłącz się,
liczy się każdy oddech”

8

154

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

audyty
Zintegrowanego
Systemu
Zarządzania

2

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

KAMPANIA
„Przyłącz się,
liczy się każdy
oddech”
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W jej ramach odwiedziliśmy 20
gmin na terenie całego kraju
i wyposażyliśmy je w mobilne
urządzenia do pomiaru stanu
powietrza. Przeprowadziliśmy
także serię bezpłatnych badań
spirometrycznych.

raporty
środowiskowe

ZGODNIE
Z GAZEM

czyli jak dbamy
o ochronę
przed nadużyciami

Jako Narodowy Operator
Systemu Dystrybucyjnego
Gazu zwracamy szczególną
uwagę na uczciwe i równe traktowanie wszystkich
partnerów i kontrahentów.
Starannie identyfikujemy
i analizujemy ryzyka
związane z nadużyciami.
Kładziemy duży nacisk na
przestrzeganie obowiązującego w firmie Kodeksu etyki,
który opracowano w oparciu
o nasze kluczowe wartości,
a jego głównym celem jest
budowanie coraz większej
świadomości oraz ograniczanie występowania sytuacji
wątpliwych etycznie. Każdy
nowo zatrudniony pracownik
jest zobligowany do zapoznania się z Kodeksem etyki.
Wprowadzamy i egzekwujemy zasady przeciwdziałania
nadużyciom oraz wytyczne
zapobiegające korupcji,
a także szczegółowo moni-

torujemy 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.
Przestrzegamy zasady
równego traktowania użytkowników naszego systemu
dystrybucyjnego oraz stosujemy obiektywne 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.

SYLWESTER JAN
JANICKI

Dyrektor
Departamentu
Audytu i Kontroli

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 występowaniu nadużyć, skuteczne
ich wykrywanie oraz podejmowanie odpowiednich
działań korygujących
i monitorujących.
Prowadzimy także Rejestr
Nadużyć, w którym ewidencjonowane są zgłoszenia
oraz przypadki materializacji
ryzyka nadużyć. Pozwala to
na podejmowanie działań
kontrolnych, a tym samym
zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów
i realizacji zadań poprzez
ograniczenie potencjalnych, negatywnych skutków
nadużyć oraz zapewnienie
informacji o potencjalnych
zagrożeniach.

35

DODAJEMY
GAZU

2019-2020
w liczbach:

100%

Rozpatrzonych skarg
ws. równego traktowania
użytkowników systemu
oraz stosowania obiektywnych i przejrzystych zasad
dostępu do gazowej sieci
dystrybucyjnej, oraz przestrzegania zasad ochrony
poufnych informacji
handlowych.

100%

Rozpatrzonych
skarg dotyczących ochrony
przed nadużyciami.

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

80

Pracowników
przeszkolonych
w zakresie profilaktyki
antykorupcyjnej.

32

Przypadki materializacji
ryzyka w odniesieniu
do 10 procesów
(stanowi to 13 %
wszystkich procesów).

28

Publikacji z zakresu
bezpieczeństwa
teleinformatycznego.

czyli jak tworzymy
odpowiedzialny
łańcuch dostaw

Wysokie standardy to nasz
priorytet, dlatego nieustannie monitorujemy i analizujemy łańcuch dostaw, wspieramy naszych wykonawców

Przywiązujemy dużą wagę
do relacji partnerskich. Prowadzimy cykliczny dialog
z zainteresowanymi stronami: samorządami (współpraca w zakresie przyłączania
regionów do sieci gazowej),
mieszkańcami (przedstawianie informacji dotyczą-

cych inwestycji PSG) oraz
dostawcami (konsultacje
rynkowe w formie dialogów
technicznych oraz zapytań
o informację RFI). W ramach
spotkań i dyskusji wspólnie
identyfikujemy problemy
i wypracowujemy rozwiązania.
Dostawcy mogą zgłaszać
wszelkie uwagi, a także
podejrzenia ws. nieprawidłowości w procesie
zakupowym, za pośrednictwem adresu:
proces.zakupowy@psgaz.pl

2019-2020
w liczbach:
3 139
49
9

spotkań z mieszkańcami/samorządowcami z miast i gmin
podpisanych listów intencyjnych
przeprowadzonych dialogów technicznych

29

spotkań z dostawcami PSG

86

zapytań o informację (RFI)

122
33
36

i kontrolujemy ich terminowość, jakość oraz sposób
realizacji umowy.
Aby zapewnić zgodność
z zasadami zrównoważone-

go rozwoju, wspomagamy
i monitorujemy podwykonawców także w zakresie
ochrony środowiska i bezpiecznych warunków pracy.
Dzięki temu zapewniamy
wysoki poziom usług świadczonych przez dostawców.

kontrole w zakresie spełnienia wymagań BHP
przez podwykonawców
kontrole prac gazoniebezpiecznych
realizowanych przez podwykonawców
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GAZ JEST
NOWOCZESNY

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

czyli jak gwarantujemy
bezpieczeństwo i ciągłość dostaw
gazu do klientów
Wdrażamy innowacyjne
technologie umożliwiające
efektywniejsze wykorzystywanie systemu dystrybucyjnego.

ARTUR
ŚLARZYŃSKI

Dyrektor Departamentu
Zaopatrzenia, Gospodarki
Magazynowej i Zakupów

Starannie dbamy o bezpieczeństwo teleinformatyczne
prowadzonej przez nas
działalności.

Największym wyzwaniem dla obszaru zakupowego w PSG w roku 2020
stało się zapewnienie zasobów rzeczowych dla podstawowej działalności
Spółki w dobie pandemii. Musieliśmy zadbać o niezakłócony łańcuch dostaw.
Dlatego na bieżąco reagowaliśmy na problemy związane zarówno z funkcjonowaniem naszych dostawców i wykonawców, jak i z brakiem materiałów
produkowanych w krajach szczególnie dotkniętych piętnem wirusa.
Bardzo ważne są dla nas dobre relacje z naszymi partnerami biznesowymi,
dlatego od 2016 roku prowadzimy cykl konferencji z dostawcami i wykonawcami
z całej Polski. Spotkania te to nie tylko forma szkoleń, ale przede wszystkim wyraz
otwarcia na współpracę, budowanie relacji długoterminowych i okazja do oceny
procesu zakupowego PSG od strony wykonawców. Niestety, ze względu na pandemię koronawirusa w 2020 roku musieliśmy zrezygnować z tej formy dialogu.
Mamy nadzieję, że w dotychczasowej formule uda się je zorganizować w roku
2021.
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Naszą ambicją jest stała
poprawa jakości obsługi
klientów. W tym celu udoskonalamy istniejące kanały

komunikacji i wdrażamy
nowe rozwiązania, w tym
dostosowujemy obsługę do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Standaryzujemy nasze Miejsca Obsługi
Klienta.

w celu prowadzenia prac
badawczo-rozwojowych
lub testowych w warunkach
rzeczywistych pracy sieci
gazowej.

Przeprowadzamy regularne
badania satysfakcji naszych
odbiorców, diagnozując
działania wymagające ewentualnej poprawy. Realizujemy
program szkoleń dla pracowników obszaru obsługi
klienta. Prowadzimy kampanie edukacyjne ukazujące
zagrożenia i skutki nielegalnego poboru gazu.
W 2019 roku uruchomiliśmy
stację badawczą w Bielanach
Wrocławskich. Umożliwia
ona prowadzenie badań nad
urządzeniami związanymi
z szeroko pojętą techniką
gazowniczą i pomiarową
w warunkach rzeczywistych pracy sieci gazowej.
Stację udostępniamy także
podmiotom zewnętrznym
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W PSG nieustannie rozwijamy jakość obsługi klienta.
Udoskonalamy istniejące
kanały komunikacji. Realizujemy program szkoleń
dla pracowników z obszaru
obsługi i zapewniamy im
narzędzia do efektywnego
odpowiadania na potrzeby
odbiorców naszych usług.
Cały czas standaryzujemy nasze Miejsca Obsługi
Klienta.
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Rok 2020 był dla nas czasem
szczególnym, bo w związku
z pandemią koronawirusa
musieliśmy dostosować
obsługę klienta do nowych
realiów. Czasowo wstrzymaliśmy prace naszych placówek, jednocześnie uruchamiając pośrednie narzędzia
i kanały komunikacyjne.
Przed Miejscami Obsługi
Klienta wystawiliśmy dedykowane skrzynki podawcze na
dokumenty oraz uruchomiliśmy Portal Przyłączeniowy
umożliwiający przyłączenie
się do sieci gazowej bez
konieczności wychodzenia
z domu. Obecnie wciąż pracujemy nad wzbogaceniem
portalu o nowe funkcjonalności oraz wdrażaniem kolejnych rozwiązań w innych
obszarach jak Chatbot czy
Voicebot, które przyczynią
się do podniesienia efektywności oraz usprawnienia
procesu obsługi klientów.

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

MARIUSZ
DYMKOWSKI

Dyrektor Departamentu
Usług Dystrybucyjnych
i Obsługi Klienta

2019-2020
w liczbach:
868 334

obsłużonych połączeń przez Contact Center

53 000

zarejestrowanych wniosków od klientów poprzez Portal Przyłączeniowy

2 215

zawartych umów za pośrednictwem Portalu Przyłączeniowego

4,20

wskaźnik satysfakcji klientów w procesie przyłączenia do sieci gazowej w 2020 r.

4 691

przeszkolonych pracowników z zakresu obsługi klienta

9 434

spotkań doradców ds. rozwoju rynku z klientami

107

liczba Miejsc Obsługi Klienta z nową wizualizacją

41

ENERGIA
DLA LUDZI

czyli jak jesteśmy
zaangażowani
społecznie

Czerpiemy z doświadczeń
i promujemy niemal 200letnią tradycję gazownictwa
na ziemiach polskich. W tym
celu stale rozwijamy ofertę
edukacyjną Muzeum
Gazownictwa w Paczkowie
oraz Wirtualnego Muzeum
Gazownictwa, dostępnego
dla wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem
strony internetowej:
www.wmgaz.pl
Wspieramy organizacje
charytatywne i promujemy
wśród pracowników
współpracujące z nami
stowarzyszenia i fundacje.
Nasi pracownicy organizują
akcje honorowego krwiodawstwa, a także zbiórki
darów dla najbardziej
potrzebujących. Działamy
na rzecz poprawy bezpie-

czeństwa i zdrowia społeczności lokalnych, organizując
darmowe badania spirometryczne i fundując gminom
urządzenia do pomiaru
stężenia pyłu w powietrzu.
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Stale rozwijamy nasze kanały i narzędzia komunikacji z interesariuszami. W latach 20202021 uruchomiliśmy profile na Facebooku, Instagramie oraz LinkedIn. Można znaleźć tam
informacje nie tylko dotyczące naszej korowej działalności, ale także związane z ochroną
środowiska naturalnego czy społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Dofinansowujemy wartościowe projekty, w tym
wydarzenia patriotyczne
i historyczne, działania
na rzecz środowiska
naturalnego, przedsięwzięcia o charakterze
społecznym, naukowym
i edukacyjnym, inicjatywy
sportowe i kulturalne.

Przywiązujemy również ogromną wagę do naszego dziedzictwa, dlatego uruchomiliśmy
Wirtualne Muzeum Gazownictwa, które jest platformą wiedzy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości rynku gazu. Projekt został doceniony nie tylko przez środowisko branżowe, ale również przez projektantów graficznych i muzealników.
MAGDALENA
WICIAK

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

WIRTUALNE MUZEUM
GAZOWNICTWA

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

Zaangażowanie społeczne to istotna część naszej odpowiedzialności. Skala działalności
PSG zobowiązuje nas do wdrażania w tym obszarze dobrych praktyk. Jako Narodowy
Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu wspieramy wydarzenia i projekty edukacyjne
oraz istotne inicjatywy społeczne.

62 752 odsłon Wirtualnego Muzeum
Gazownictwa
150 zdigitalizowanych eksponatów
5 wirtualnych wystaw
50 punktów na linii czasu historii
gazownictwa
30 punktów na gazowej mapie Polski
10 scenariuszy edukacyjnych
dla szkół

Dyrektor Departamentu
Komunikacji

2019-2020

w liczbach:

600 uczestników trzech
akcji zbiórek krwi
700 przekazanych paczek
z darami dla polskich dzieci
mieszkających na Litwie
84 darowizny na łączną kwotę
ponad 3 milionów złotych
74 dofinansowania w ramach
sponsoringu na łączną kwotę
ponad miliona złotych

MUZEUM
GAZOWNICTWA
W PACZKOWIE
7 293 osób
odwiedzających
219 nowych
eksponatów
7 eventów
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NAGRODY:

Dzięki wykorzystaniu
papierów Cocoon Silk
zamiast papierów
niemakulaturowych
negatywny wpływ
na środowisko został
zmniejszony o:

Złota Karta Lidera
Bezpiecznej Pracy
Nagroda na konferencji
Infoblox Exchange 2019
za wdrożenie rozwiązań
Infoblox wspierających
automatyzację sieci
oraz chmury prywatnej
Nagroda Lidera Rozwoju
Regionalnego 2019
podczas VII Polskiego
Kongresu Przedsiębiorczości
Nagroda Nowy Impuls 2019
za realizację programu
przyspieszenia gazyfikacji
Polski z wykorzystaniem LNG
Wyróżnienie dla Wirtualnego
Muzeum Gazownictwa w konkursie
Polish Graphic Design Awards 2019
w kategorii Digital media - Desktop
II nagroda w IV edycji konkursu
Muzeum Widzialne 2019
dla Wirtualnego Muzeum
Gazownictwa w kategorii
„Grafika strony internetowej”
44

514 kg mniej odpadów
54 kg mniej gazów cieplarnianych
556 km krótsza podróż samochodem
średniej klasy europejskiej

13 418 litrów mniej zużytej wody
1 263 kWh mniej zużytej energii
835 kg mniej zużytego drewna
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Niniejsza publikacja jest naszym czwartym raportem
zrównoważonego rozwoju, w którym podsumowaliśmy
realizację Polityki CSR na lata 2019-2020. Sprawozdanie
zostało przygotowane w oparciu o wybrane wskaźniki
GRI Standards.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do powstania tego raportu i jednocześnie zapraszam
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.

TOMASZ
MIKOŁAJCZAK
Departament
Komunikacji
e-mail
tomasz.mikolajczak@psgaz.pl
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