Polityka CSR Polskiej
Spółki Gazownictwa
na lata 2021-2022

Nasz wkład
w zrównoważony rozwój

Szanowni Państwo,
integralną częścią modelu funkcjonowania
Polskiej Spółki Gazownictwa jest stałe
zwiększanie pozytywnego wpływu na
społeczeństwo i środowisko naturalne
oraz ograniczanie wpływu negatywnego,
zgodnie z przyjętymi definicjami
społecznej odpowiedzialnośc biznesu
(CSR) i zrównoważonego rozwoju.
Niniejsza broszura prezentuje politykę PSG
w tym zakresie na lata 2020-2021. Została
ona opracowana, z wykorzystaniem
wyników warsztatów dla kadry
menadżerskiej i ankiety dla interesariuszy,
w oparciu o normę PN-ISO 26000. Wiele
przyjętych w niej zobowiązań stanowi
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nasz wkład w realizację globalnych
Celów Zrównoważonego Rozwoju,
wyznaczonych przez Organizację
Narodów Zjednoczonych. W 6 głównych
obszarach naszej odpowiedzialności
postawiliśmy przed sobą 33 cele i 54
konkretne zadania do zrealizowania
w ciągu dwóch lat. Jesteśmy przekonani,
że ich urzeczywistnienie będzie cennym
wkładem spółki w zrównoważony rozwój
Polski oraz społeczności, w których
działamy.
Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa

Obszary
odpowiedzialności
Polskiej Spółki
Gazownictwa

Wizja firmy
w zakresie
relacji z naturą
brzmi:

■ zapewniamy
bezpieczeństwo
w miejscu pracy i dbamy
o rozwój pracowników

Stale doskonalimy
funkcjonowanie,
by skuteczniej
chronić środowisko
i efektywniej
gospodarować
surowcami.
Edukujemy
otoczenie, by
podejmowało
proekologiczne
decyzje.

■ troszczymy się
o środowisko naturalne
■ dbamy o ochronę przed
nadużyciami
■ tworzymy odpowiedzialny
łańcuch dostaw
■ gwarantujemy
bezpieczeństwo
i ciągłość dostaw gazu
do klientów
■ angażujemy się społecznie
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Zapewniamy bezpieczeństwo
w miejscu pracy i dbamy
o rozwój pracowników
Wdrażamy najwyższe standardy
bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosujemy różnorodne metody
zarządzania tym obszarem.
Podnosimy wiedzę i świadomość personelu
poprzez szkolenia, konkursy, kampanie
informacyjne i publikacje.
Uwzględniamy i doceniamy różnorodność
zatrudnionych i gwarantujemy im ochronę
przed wszelkimi formami dyskryminacji.
Zapewniamy dodatkowe wsparcie
pracownikom wychowującym dzieci, a osoby
rozpoczynające pracę w PSG obejmujemy
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programem umożliwiającym zapoznanie się
z firmą oraz sprawne wdrożenie w nowe
obowiązki.
Wspieramy kadrę w rozwoju zawodowym
i pozazawodowym, m.in. animując wymianę
wiedzy w ramach Akademii Trenera
Wewnętrznego. Rozwijamy także programy
prozdrowotne.
W podejmowanych decyzjach uwzględniamy
potrzeby zatrudnionych. Zarząd i kadra
menadżerska regularnie spotykają się ze
związkami zawodowymi, a o wynikach ich
rozmów są informowani wszyscy pracownicy.

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

Cele
Wyposażymy

17
siedzib
Oddziałów/jednostek
terenowych w AED

W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA
W MIEJSCU PRACY I ROZWOJU
PRACOWNIKÓW WYZNACZYLIŚMY
SOBIE 13 ZADAŃ, W TYM:
■

wspieranie pracowników będących rodzicami
w ramach programu Rodzice w PSG

■

kontynuację programu adaptacyjnego dla nowych
pracowników

■

wyposażanie zakładów pracy w automatyczne
defibrylatory (AED)

■

opracowanie programu zarządzania
różnorodnością pokoleniową

■

stworzenie pracownikom możliwość
indywidualnych, anonimowych, telefonicznych
konsultacji z psychologiem

Zorganizujemy
minimum

8
spotkań
zespołu ds. etycznych
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Troszczymy się
o środowisko naturalne
Stale dążymy do minimalizacji
wpływu spółki na środowisko
naturalne, przede wszystkim
zmniejszając straty paliwa
gazowego i jego zużycie na cele
technologiczne.
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Kształtujemy odpowiedzialne postawy
poprzez wszechstronną edukację ekologiczną
pracowników, a także angażujemy ich w akcje
z tej sfery. Szczególną uwagę poświęcamy
ograniczaniu powstawania odpadów, zużycia
wody oraz wpływu na klimat.

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

Cele
Zmniejszymy o

218,6 tys. m3
zużycie
paliwa gazowego
na cele technologiczne w stacjach
gazowych wysokiego ciśnienia

W OBSZARZE ŚRODOWISKA
NATURALNEGO WYZNACZYLIŚMY
SOBIE 4 ZADANIA, W TYM:
■

■

minimalizację strat paliwa gazowego poprzez
upowszechnienie wykorzystania sprzętu do prac
w technologii hermetycznej na czynnych sieciach
gazowych

Przeprowadzimy

8
akcji
edukacyjnych kształtujących prawidłowe
postawy pracowników wobec środowiska

edukację pracowników na temat kryzysu
klimatycznego i działań spółki w jego kontekście
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Dbamy o ochronę
przed nadużyciami
Kładziemy duży nacisk na
kształtowanie świadomości
pracowników w sferze
przeciwdziałania nadużyciom, dlatego
prowadzimy cykliczne szkolenia
i kampanie informacyjne.
Nieustająco rozwijamy narzędzia i procedury
wspierające zapobieganie nieprawidłowościom
oraz anonimowe zgłaszanie podejrzeń w tym
zakresie. Rozwijamy współpracę z innymi
podmiotami, by skuteczniej walczyć
z korupcją.
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Działania w tym obszarze
przyczyniają się do
osiągnięcia Celu
Zrównoważonego Rozwoju:

Cele
Opublikujemy

12
tekstów
w ramach kampanii edukacyjnej
dla pracowników poświęconej
instytucji sygnalisty

W OBSZARZE OCHRONY PRZED
NADUŻYCIAMI WYZNACZYLIŚMY
SOBIE 4 ZADANIA, W TYM:
■

opracowanie planu wdrożenia systemu
antyfraudowego

■

wdrożenie nowych narzędzi do zgłaszania
prawdopodobnych nieprawidłowości
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Tworzymy odpowiedzialny
łańcuch dostaw
W umowach z wykonawcami
usług zawieramy klauzule
zobowiązujące ich do przestrzegania
naszych wymagań w zakresie
bezpieczeństwa pracy i ochrony
środowiska.
Naszych kontrahentów nie tylko weryfikujemy,
ale także edukujemy i wspieramy
w zakresie społecznej odpowiedzialności
i zrównoważonego rozwoju. Bardzo ważne
są dla nas partnerskie relacje, dlatego
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regularnie organizujemy spotkania i dyskusje
z poszczególnymi uczestnikami naszego
łańcucha wartości, w ramach których wspólnie
identyfikujemy problemy i wypracowujemy
rozwiązania. Nasi wykonawcy i dostawcy,
którzy odczuwają negatywne skutki epidemii
COVID-19, mogą liczyć na różne formy
wsparcia.

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

Cele
Rozwiążemy

100%

problemów

zgłoszonych przez partnerów biznesowych
za pomocą „skrzynki zaufania”

Przeprowadzimy
rocznie co najmniej
W OBSZARZE ODPOWIEDZIALNEGO
ŁAŃCUCHA DOSTAW WYZNACZYLIŚMY
SOBIE 13 ZADAŃ, W TYM:
■

organizowanie spotkań z dostawcami w formule
zapewniającej bezpieczeństwo epidemiczne

■

dostosowanie zasad rozliczeń z wykonawcami
(dostawcami) do sytuacji wynikającej ze stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

■

edukowanie dostawców, wykonawców i innych
uczestników rynku w kwestiach związanych
z odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw

■

wdrożenie Kodeksu dostawców określającego
nasze oczekiwania w sferach: społecznej, prawnej,
środowiskowej oraz klimatycznej

50

kontroli

przestrzegania przez
podwykonawców przepisów BHP

Przeprowadzimy
co najmniej

20

kontroli

podwykonawców pod kątem
spełniania wymagań środowiskowych
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Gwarantujemy
bezpieczeństwo i ciągłość
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.
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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. Regularnie
prowadzimy badania satysfakcji naszych
odbiorców, diagnozując działania wymagające
poprawy, a także szkolimy pracowników
mających bezpośredni kontakt
z klientami.

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

Cele
Zamontujemy

150
sztuk
analizatorów THT

W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA
I CIĄGŁOŚCI DOSTAW GAZU DO KLIENTÓW
WYZNACZYLIŚMY SOBIE 10 ZADAŃ,
W TYM:
■

umożliwienie klientom ścisłej kontroli wydatków
na paliwo gazowe dzięki montażowi gazomierzy
typu pre-paid

■

przeprowadzenie analizy zasadności
wprowadzenia obsługi klientów w Polskim Języku
Migowym

■

nawiązywanie z innymi podmiotami, współpracy
na rzecz bezpieczeństwa teleinformatycznego

Przeszkolimy
co najmniej

150
pracowników
obszaru obsługi klienta
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Angażujemy się
społecznie
Chronimy i popularyzujemy lokalne
dziedzictwo kulturowe, a także
kultywujemy niemal 200-letnie
tradycje 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.
Działamy na rzecz zdrowia społeczności
lokalnych, fundując gminom urządzenia do
pomiaru stężenia pyłu w powietrzu,
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a także informując klientów zamieszkałych
na terenach, na których niska emisja stanowi
duży problem, o możliwości bezpłatnej
aktywizacji nieczynnego przyłącza gazowego.
Wspieramy finansowo inicjatywy istotne dla
społeczności lokalnych, m.in.: wydarzenia
patriotyczne i historyczne, działania na rzecz
środowiska naturalnego, przedsięwzięcia
o charakterze społecznym, edukacyjnym,
sportowym i kulturalnym. Współpracujemy
z jednostkami naukowo-badawczymi oraz
start-upami, m.in. udostępniając im stację
badawczą w Bielanach Wrocławskich.

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

Cele
Przekażemy gminom

20

urządzeń

do pomiaru stężenia pyłów zawieszonych
PM2,5 i PM10 w powietrzu

Rozpatrzymy

100%

W OBSZARZE ZAANGAŻOWANIA
SPOŁECZNEGO WYZNACZYLIŚMY
SOBIE 11 ZADAŃ, W TYM:
■

rozwój oferty edukacyjnej, pozyskanie nowych
eksponatów i promocję Muzeum Gazownictwa
w Paczkowie

■

prowadzenie Wirtualnego Muzeum Gazownictwa,

■

współorganizację spotkań osób odpowiedzialnych
za projekty społeczne w poszczególnych
podmiotach Grupy Kapitałowej PGNiG

wniosków

o wsparcie finansowe przedsięwzięć
istotnych dla społeczności lokalnych

Opublikujemy

30

materiałów

o tematyce ekologicznej w naszych
mediach społecznościowych
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Dzięki wykorzystaniu papierów Cocoon Silk zamiast
papierów niemakulaturowych negatywny wpływ na
środowisko został zmniejszony o:

183 kg

44 kg

438 km

mniej odpadów

mniej gazów
cieplarnianych

krótsza podróż
samochodem średniej
klasy europejskiej

4,431

564 kWh

297 kg

litrów mniej
zużytej wody

mniej zużytej
energii

mniej zużytego
drewna

Materiał powstał na papierze Cocoon Silk. Jest to papier
produkowany w 100% z makulatury w technologii
przyjaznej dla środowiska naturalnego.

