CEL 1:

KONIEC Z UBÓSTWEM
Od 1990 roku wskaźnik skrajnego ubóstwa na świecie zmalał o ponad połowę. Niestety, w regionach
rozwijających się nadal jedna na pięć osób żyje za poniżej 1,25 $ dziennie.
Bieda wiąże się nie tylko z brakiem pieniędzy, ale także z głodem, ograniczonym dostępem do
edukacji i podstawowych usług, dyskryminacją społeczną oraz wykluczeniem z udziału w procesach
decyzyjnych. Wzrost gospodarczy musi dotyczyć wszystkich, zapewniając możliwość pracy oraz
promując równość.

Szanowni Państwo
Polska Spółka Gazownictwa w swojej strategii biznesowej uwzględnia zasady zrównoważonego
rozwoju. Działając jako firma odpowiedzialna społecznie chcemy ograniczać negatywny i zwiększać
pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Realizujemy wiele projektów pro-środowiskowych, które
skutecznie pomagają nam w realizacji założonych celów.

ROZWIJAMY INFRASTRUKTURĘ
GAZOWNICZĄ

PSG przyczynia się do wyrównywania różnic
cywilizacyjnych, poprzez rozwijanie infrastruktury
dystrybucji gazu. Dążymy do zwiększenia dostępu
do gazu głównie w najmniej zamożnych regionach
Polski. Dzięki nam w 2022 roku blisko 90%
mieszkańców Polski będzie żyło na terenach
gmin zgazyfikowanych.

W tym roku Polska Spółka Gazownictwa pierwszy raz włączyła się w obchody Europejskiego
Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. W ramach inicjatywy opublikowaliśmy niniejszą broszurę,
która prezentuje 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie ONZ
25 września 2015 roku. W publikacji nie tylko wyjaśniamy, jakie wyzwania stoją przed ludzkością do
2030 roku, ale również prezentujemy, co jako firma robimy w kontekście zrównoważonego rozwoju.
Serdecznie zachęcamy Państwa do przeczytania folderu i angażowania się w działania na rzecz
ochrony środowiska. Drobne zmiany w codziennych nawykach mogą wpływać nie tylko na stan
środowiska, ale także na lepszą jakość życia każdego z nas.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa

kryteria etyczne. Nie mogą na przykład zatrudniać
osób poniżej 16. roku życia, a środowisko pracy
w ich firmach musi być wolne od wszelkiego
rodzaju dyskryminacji.

DAJEMY ZATRUDNIENIE
ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

Nasi podwykonawcy muszą spełniać wymagania
w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony środowiska oraz

Jesteśmy stabilnym pracodawcą, zatrudniającym
ponad 11 tysięcy osób, dającym równe szanse
pracownikom na terenie całego kraju. Każda osoba
współpracująca z PSG otrzymuje wynagrodzenie
w określonym terminie. Stosowany jest przejrzysty
system motywacyjny, który został wypracowany
ze stroną społeczną.

Fakty

1.

Azja Południowa i Afryka
Subsaharyjska są miejscami,
w których żyje większość ludzi
w skrajnym ubóstwie.
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2.

Co czwarte dziecko poniżej
piątego roku życia ma wzrost
nieadekwatny do swojego wieku.

3.

W 2014 roku każdego dnia 42000
osób musiało porzucić swoje
domy z powodu trwających
konfliktów zbrojnych.
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CEL 2:

CEL 3:

ZERO GŁODU

DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA

Nasza planeta ulega ciągłej degradacji. Zmiany klimatyczne mają coraz większy wpływ na występowanie
katastrof naturalnych, takich jak susze czy powodzie. Wielu mieszkańców obszarów wiejskich nie jest
w stanie utrzymywać się z rolnictwa, dlatego przenosi się do miast.

MINIMALIZUJEMY NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Naszą misją jest dostarczanie paliwa gazowego w sposób ciągły,
bezpieczny, z poszanowaniem środowiska naturalnego. Gaz
ziemny jest najbardziej ekologicznym paliwem kopalnym.
Jego spalanie wiąże się ze stosunkowo niską emisją
zanieczyszczeń, w tym dwutlenku węgla. W celu
zmniejszenia emisji CO2, na bieżąco przeprowadzamy
kontrole szczelności gazociągów oraz wymieniamy
gazociągi ze stalowych na polietylenowe – są tańsze,
trwalsze i nie korodują. Na naszych stacjach
gazowych wykorzystujemy odnawialne źródła
energii, instalując panele słoneczne.

Fakty

1.

795 milionów ludzi, czyli
co dziewiąta osoba na
świecie cierpi z powodu
niedożywienia.
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Zapewnienie zdrowego życia oraz promowanie dobrostanu jest podstawą zrównoważonego rozwoju.
W ostatnich latach działania z zakresu ochrony zdrowia wywarły pozytywny wpływ na średnią długość
życia. Zwiększono dostęp do czystej wody i odpowiednich warunków sanitarnych, zmniejszono liczbę
zachorowań na malarię, gruźlicę i AIDS.
Cel na 2030 rok to m.in. całkowita eliminacja epidemii AIDS, gruźlicy, malarii oraz chorób przenoszonych
przez wodę, a także eliminacja przypadków zgonów wśród noworodków.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO

Priorytetem PSG jest zapewnienie przyjaznego
i bezpiecznego środowiska pracy. Dlatego wdrażamy najwyższe standardy w tym zakresie oraz
minimalizujemy ryzyko wystąpienia wypadków.
Na bieżąco przeprowadzamy szkolenia z zasad
BHP oraz monitorujemy ich przestrzeganie.
Prowadzimy spis substancji i mieszanin niebezpiecznych. O zagrożeniach podczas ich stosowania informujemy naszych pracowników. Każdego
roku organizujemy konkurs dla pracowników PSG
w celu popularyzacji wiedzy z zakresu BHP, Ppoż.
i Ochrony Środowiska.

STAWIAMY NA ZDROWIE

Naszym pracownikom zapewniamy wiele dodatków
i świadczeń socjalnych. Oprócz ubezpieczeń
zdrowotnych prowadzimy program emerytalny
i wsparcie rodzin. Zachęcamy do aktywnego
wypoczynku m.in. w ramach karty Multisport.
Angażujemy się w akcje na rzecz walki ze smogiem.
W 2018 roku zainaugurowaliśmy kampanię społeczną
„Przyłącz się, liczy się każdy oddech”, podczas
której przekazaliśmy samorządom 22 urządzenia
do pomiaru czystości powietrza oraz przeprowadziliśmy bezpłatne badania spirometryczne płuc
dla ponad tysiąca osób.

Fakty

2.

Azja Południowa to
region, w którym głoduje
największy odsetek
obywateli - 281 milionów
ludzi

3.

Od ok. 1900 roku utraciliśmy 75% światowej
różnorodności w uprawach rolnych. Lepsze
wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie
może przyczynić się do powstania bardziej
odpornych systemów rolniczych.

1.

Od 1990 roku śmiertelność
okołoporodowa spadła prawie
o połowę.

2.

W 2013 roku liczba nowych
zakażeń wirusem HIV wynosiła
ok. 2 milionów. To o 38% mniej
niż w 2001 roku.

3.

W latach 2000–2013 dzięki
zapobieganiu, diagnozie
i leczeniu gruźlicy uratowano
życie 37 milionów ludzi.
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CEL 4:

CEL 5:

DOBRA JAKOŚĆ EDUKACJI

RÓWNOŚĆ PŁCI

Edukacja wysokiej jakości jest podstawą dla polepszenia życia ludzi i zrównoważonego rozwoju.
W tym kontekście dokonano znacznego postępu. Niestety nadal jest wiele do zrobienia.
Jednym z celów do 2030 jest zapewnienie wszystkim równego, przystępnego cenowo dostępu do
wysokiej jakości wykształcenia.

EDUKUJEMY LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

Jesteśmy pomysłodawcą i mecenasem Muzeum
Gazownictwa w Paczkowie, w którym prezentujemy
historię i tradycje gazownictwa. Rozwijamy ofertę
edukacyjną poprzez zakup nowych eksponatów
i organizację w ydarzeń promujących historię
i kulturę gazownictwa.

KSZTAŁCIMY PRACOWNIKÓW

Promujemy zawodową aktywność pracowników
dofinansowując naukę. Prowadzimy Akademię
Trenerów, której celem jest dzielenie się wiedzą
wśród pracowników, a także uruchomiliśmy
pilotażowy Program Mentoringu.

Angażujemy się w akcje edukacyjne w kontekście
bezpiecznego korzystania z gazu. W 2018 roku
przeprowadziliśmy kampanię dla dzieci i młodzieży
pod hasłem „Gaz ziemny - pewnie i bezpiecznie”.
W ramach inicjatywy informowaliśmy o zasadach
bezpiecznego użytkowania urządzeń gazowych.

Wzmocnienie pozycji kobiet jest kluczowe dla zwalczania ubóstwa, nierówności i przemocy wobec
nich. W życiu gospodarczym i politycznym wciąż istnieją nierówności wynikające z płci. Kobiety
zarabiają średnio o 24% mniej niż mężczyźni.
Duży problem stanowi przemoc wobec kobiet. Na całym świecie 35% kobiet doświadczyło fizycznej
lub seksualnej przemocy.
Kobiety mają prawo do równości we wszystkich dziedzinach życia. Należy dążyć do zwalczania
dyskryminacji na tle płciowym wszędzie tam, gdzie się pojawi.

RÓWNO TRAKTUJEMY NASZYCH PRACOWNIKÓW

Aktywnie przeciwdziałamy dyskryminacji. Dbamy, aby w ramach rozwoju zawodowego wszystkich
pracowników obowiązywały jednolite kryteria oceny i awansu.
Tworzymy specjalne programy dla pracowników wychowujących dzieci. Zapewniamy im stabilne warunki
zatrudnienia po powrocie z urlopów rodzicielskich.

Objęliśmy patronatem cykl kształcenia uczniów,
w utworzonej z naszej inicjatywy klasie gazowniczej
w Technikum nr 4 w Żorach.

Fakty

1.

91 % to wskaźnik liczby dzieci uczęszczających do
szkoły podstawowej w krajach rozwijających się.
Wciąż jednak aż 57 milionów dzieci na świecie nie
uczęszcza do szkoły.
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Fakty

2.

Ponad 100 milionów młodych ludzi na całym
świecie nie posiada umiejętności pisania
i czytania, z czego ponad 60% to kobiety.

1.

Około 2/3 krajów w regionach rozwijających się
osiągnęło parytet płci w edukacji na poziomie
podstawowym.

2.

W 1990 roku w Południowej Azji na 100 chłopców
uczęszczających do szkoły przypadało tylko
74 dziewcząt. Do 2012 roku wskaźnik ten uległ
wyrównaniu.
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CEL 6:

CEL 7:

CZYSTA WODA I WARUNKI SANITARNE

CZYSTA I DOSTĘPNA ENERGIA

Każdego roku, z powodu słabej gospodarki i złego stanu infrastruktury, na choroby związane
z nieodpowiednimi zasobami wody i złą higeną umierają miliony ludzi. Szczególnie wysokie ryzyko
zachorowań odnotowuje się wśród dzieci.
Do roku 2050 co czwarta osoba na świecie może żyć w kraju, w którym odczuwany będzie chroniczny
niedobór czystej wody.
Celem do 2030 roku jest zapewnienie wszystkim dostępu do bezpiecznej wody pitnej, po przystępnej cenie
oraz godziwych warunków sanitarnych.

OSZCZĘDZAMY WODĘ

W PSG na bieżąco wymieniamy armaturę
łazienkową na urządzenia ograniczające zużycie
wody (pertlatory, spłuczki zbiornikowe, itp.).
Edukujemy naszych pracowników w kontekście
oszczędzania wody. W wewnętrznym portalu
internetowym opublikowaliśmy prezentację pod
tytułem „Wczuj się w klimat - przystosowanie do
zmian klimatu”.

Energia jest konieczna w wykonywaniu pracy, zapewnieniu bezpieczeństwa, walce ze zmianami
klimatycznymi, produkcji żywności czy wysiłkach zwiększających krajowe dochody. Zapewnienie
zrównoważonej energii wszystkim ludziom wiąże się z jej dostępnością i pochodzeniem z wiarygodnego
źródła. Ważne jest także, aby nie powodować nieodwracalnych szkód dla środowiska.

ZMNIEJSZAMY ZUŻYCIE
ENERGII

PSG prowadzi działania przyczyniające się
do poprawy efektywności energetycznej
poprzez zmniejszenie zużycia paliwa
gazowego na potrzeby własne. Realizujemy
to m.in. poprzez wymianę kotłów na
stacjach gazowych, montaż sterowników
pracy oraz optymalizację parametrów
pracy kotłów.

INWESTUJEMY W BADANIA
I ROZWÓJ

Opracowaliśmy
zasady
przyłączenia
do sieci gazowej wytwórni biometanu.
Obecnie pracujemy nad przyłączeniem
pierwszych źródeł biometanu. Trwają
prace nad projektem „Opracowanie
wymogów dla zatłaczania do sieci PSG
palnych gazów domieszkowych”. Obejmie
to m.in. magazynowanie energii w postaci
wodoru w sieci PSG.

Fakty

1.

Przynajmniej 1,8 miliarda
ludzi korzysta z wody pitnej
pochodzącej ze źródła
zanieczyszczonego odchodami.
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Fakty

2.

2,4 miliarda ludzi nie ma
dostępu do podstawowych
urządzeń sanitarnych.

3.

1000 – tyle dzieci umiera
każdego dnia z powodu chorób
przenoszonych przez wodę lub
przez złe warunki sanitarne.

1.

Co piąta osoba na świecie nie
ma dostępu do nowoczesnej
elektryczności.

2.

3 miliardy ludzi jest zależnych
od węgla, drewna oraz odpadów
pochodzenia zwierzęcego,
które wykorzystywane są do
gotowania i ogrzewania.

3.

Ograniczenie węgla w produkcji
energii jest kluczowym celem
długoterminowym polityki
klimatycznej.
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CEL 8:

CEL 9:

WZROST GOSPODARCZY
I GODNA PRACA

INNOWACYJNOŚĆ, PRZEMYSŁ,
INFRASTRUKTURA

Około połowa światowej populacji wciąż żyje za równowartość dwóch dolarów amerykańskich
dziennie. Tworzenie wysokiej jakości nowych miejsc pracy wciąż pozostaje poważnym wyzwaniem dla
wszystkich gospodarek świata.

Zrównoważony rozwój przemysłu jest podstawowym źródłem generowania dochodu i przyczynia
się do szybkiego podwyższenia standardu życia. Dostarcza również rozwiązania technologiczne
zapewniające przyjazne dla środowiska uprzemysłowienie.

Zrównoważony wzrost gospodarczy wymaga kształtowania warunków umożliwiających ludziom
podejmowanie pracy, która napędza gospodarkę bez uszczerbku dla środowiska.

Zwiększenie poziomu inwestycji w innowacje oraz zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych
to kluczowe kroki dla zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego.

ZAPEWNIAMY PRACĘ
I MOŻLIWOŚĆ AWANSU

INWESTUJEMY W BADANIA I ROZWÓJ

Chcemy zatrudniać najlepszych fachowców, dlatego
zapewniamy pracownikom możliwości awansu
i rozwoju.
Nasz system zarządzania karierą umożliwia
przemieszczanie się pomiędzy stanowiskami
zarówno w strukturze pionowej, jak i poziomej.
Dzięki niemu: dopasowujemy zadania do
aspiracji i kompetencji, proponujemy szkolenia
i plany rozwoju, wspieramy dialog i pozytywne
relacje pracowników z przełożonymi, dbamy o wzrost
zaangażowania i lojalność pracowników, promujemy rekrutacje
wewnętrzne, tworzymy ścieżki sukcesji - co zapewnia ciągłość
zarządzania oraz poprawiamy komunikację i wymianę
doświadczeń wewnątrz firmy.
Tworzymy kulturę organizacyjną zorientowaną na motywację,
ciągłe doskonalenie i rozwój, co korzystnie wpływa zarówno na
komfort pracy, jak i wyniki całego przedsiębiorstwa.

Fakty

1.

Około 2,2 miliarda ludzi na świecie żyje poniżej
progu ubóstwa.
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Współpracujemy z wieloma ośrodkami badawczorozwojowymi na terenie całego kraju – podpisaliśmy
14 umów współpracy. W Rzeszowie uruchomiliśmy
Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest
m.in. rozwiązywanie problemów technicznych
i technologicznych dla poprawy efektywności.
We Wrocławiu uruchomiliśmy badawczą stację
gazową umożliwiającą prowadzenie badań nad
urządzeniami związanymi z szeroko pojętą
techniką gazowniczą i pomiarową, w warunkach
rzeczywistych pracy sieci gazowej. W PSG
posiadamy system innowacyjności, w ramach
którego nasi pracownicy oraz jednostki
zewnętrzne mogą zgłaszać swoje pomysły na
adres: innowacje@psgaz.pl. Obecnie realizujemy
28 projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych,
np.: drony do kontroli sieci, gazomierze
przedpłatowe, kamery termowizyjne do inspekcji
sieci gazowej. W 2018 roku na badania, rozwój
i innowacje przeznaczyliśmy ponad 70 milionów
złotych.

ZWIĘKSZAMY EFEKTYWNOŚĆ NASZYCH
URZĄDZEŃ

Wykorzystujemy najnowsze technologie do
badania szczelności i stanu technicznego naszej
infrastruktury. Dzięki temu ryzyko wycieku metanu
do środowiska z naszej sieci jest minimalizowane.
Stale poszukujemy i badamy kolejne metody
usprawnienia tego procesu.

Fakty

2.

W latach 2016-2030 potrzebnych będzie 470
milionów miejsc pracy dla osób wchodzących
na rynek pracy.

1.

Około 2,6 miliarda ludzi
w krajach rozwijających
się nie ma całodobowego
dostępu do elektryczności.

2.

Niedostatecznej jakości infrastruktura
prowadzi do braku dostępu do rynków, pracy,
informacji i szkoleń oraz stanowi główną
barierę dla rozwoju biznesu.

3.

Słabo rozwinięta
infrastruktura ogranicza
dostęp do opieki
zdrowotnej i edukacji.
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CEL 10:

CEL 11:

MNIEJ NIERÓWNOŚCI

ZRÓWNOWAŻONE MIASTA
I SPOŁECZNOŚCI

Społeczność międzynarodowa dokonała znacznych postępów w redukcji ubóstwa. Niestety wciąż nie
wszyscy mają zapewniony równy dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i innych dóbr.
Konieczne jest, aby każdy człowiek mógł korzystać z postępu gospodarczego, opartego na trzech
filarach zrównoważonego rozwoju: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

MAMY PRZEJRZYSTY SYSTEM
WYNAGRADZANIA

WSPIERAMY ZRÓWNOWAŻONĄ
URBANIZACJĘ

Każda osoba współpracująca z PSG
otrzymuje godziwe wynagrodzenie.
Stosujemy transparentny system
motywacyjny wypracowany wspólnie
ze stroną społeczną. Nasi
pracownicy mogą korzystać
również z ubezpieczenia
zdrowotnego, dofinansowania
wypoczynku wakacyjnego
oraz imprez kulturalnych.

Przyczyniamy się do rozwoju miast poprzez
budowanie infrastruktury gazowniczej. Realizujemy
Program Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową
Polski w latach 2018 – 2022. Przyczyni się to do
zgazyfikowania nowych 300 gmin w Polsce
i w ybudowania 9 gazociągów systemow ych
poprawiających warunki dystrybucji gazu ziemnego.
W ramach zwiększania dostępności gazu ziemnego budujemy stacje regazyfikacji skroplonego
gazu LNG (tzw. gazyfikacja wyspowa).

PRZECIWDZIAŁAMY
PRAKTYKOM
DYSKRYMINACYJNYM

Pracujemy także nad budową infrastruktury dla
pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami
energii. Do 2022 roku planujemy wybudować 38
stacji tankowania pojazdów gazem ziemnym CNG/
LNG w największych miastach Polski.

Posiadamy własny kodeks
etyki do którego przestrzegania
zobowiązani są wszyscy
pracownicy spółki.

Ponad 75% populacji żyje w społeczeństwach, w których dochód jest bardziej
nierównomiernie rozłożony, niż miało
to miejsce w latach 90. XX wieku.
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W ramach współpracy z samorządami do 31 grudnia
2018 roku podpisaliśmy 536 listów intencyjnych,
dotyczących gazyfikacji nowych gmin.

OGRANICZAMY SZKODLIWY WPŁYW
NA ŚRODOWISKO

Prowadzimy badania stanu środowiska gruntowowodnego, likwidujemy zbiorniki ze smołą na nieruchomościach, gdzie odbywała się klasyczna
produkcja gazu, na bieżąco przeprowadzamy
selektywną zbiórkę odpadów, a także przeprowadzamy regularne kontrole sprawności technicznej
pojazdów.
Na bieżąco monitorujemy i likwidujemy azbestowe pokrycia dachowe, znajdujące się na terenie działań PSG.

PROWADZIMY KONSULTACJE SPOŁECZNE

Prowadzimy cykliczny dialog z: samorządami
(współpraca w zakresie podłączania regionów
do sieci gazowej), mieszkańcami (przedstawianie
rzetelnych informacji dot. inwestycji PSG) oraz
dostawcami (konsultacje rynkowe w formie
dialogów technicznych). W ramach spotkań wspólnie
identyfikujemy problemy i wypracowujemy rozwiązania.

Fakty

1.

Przed miastami stoi wyzwanie związane z rozwojem i tworzeniem miejsc pracy, bez nadmiernej
eksploatacji ziemi. Innymi problemami są: przeludnienie, brak funduszy na podstawowe usługi, brak
odpowiedniego budownictwa mieszkaniowego oraz pogarszająca się infrastruktura.

Fakty

2.

Pomimo ogólnego spadku śmiertelności okołoporodowej
w większości państw rozwijających się, kobiety zamieszkujące
obszary wiejskie wciąż są narażone na 3 razy większe ryzyko
zgonu z powodu powikłań okołoporodowych niż te mieszkające
w miastach.

1.

Połowa populacji ludzkiej
– 3,5 miliarda ludzi
mieszka w miastach.

2.

Ponad 800 milionów
ludzi żyje w slumsach.

3.

Miasta zajmują 3% obszaru planety,
jednocześnie zużywają do 80% energii
i odpowiadają za 75% emisji dwutlenku węgla.
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CEL 13:

ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA
I PRODUKCJA

DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

Zrównoważona konsumpcja i produkcja związane są z promowaniem efektywnego zużycia energii,
trwałej infrastruktury, dostępu do podstawowych usług, godziwych miejsc pracy oraz lepszej jakości
życia. Proces ten zakłada prowadzenie działań edukacyjnych dla konsumentów w celu podniesienia
ich świadomości na temat zrównoważonej konsumpcji.

Określiliśmy wymagania dla wykonawców
w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony
środowiska. Na bieżąco przeprowadzamy
kontrole wewnętrzne prac gazoniebezpiecznych
oraz prac realizowanych przez firmy zewnętrzne.

UDOSTĘPNIAMY MATERIAŁY
INFORMACYJNE

Opracowaliśmy Kodeks
postępowań
ekologicznych
„Zielony dom”
i „Zielone biuro”,
a także ulotkę dla
podwykonawców
„Bo lepiej zapobiegać”,
popularyzującą dobre
praktyki z zakresu BHP i ochrony
środowiska. Udostępniliśmy prezentację
dla pracowników pot tytułem „Wczuj
się w klimat – przystosowanie do zmian
klimatu”. W 2018 roku uruchomiliśmy w intranecie
zakładkę dedykowaną Programowi Priorytetowemu
„Czyste powietrze”, który zakłada poprawę efektywności
energetycznej i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
przez istniejące lub nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne.

W celu popularyzacji wiedzy z zakresu
BHP i ochrony środowiska realizujemy
program „PSG w zgodzie z naturą”.
W ramach programu przygotowaliśmy
dla naszych pracowników i kontrahentów
materiały edukacyjne dotyczące
m.in.: eko-drivingu, odpowiedzialnej
turystyki, stosowania środków ochrony
roślin i postępowania z odpadami.
Likwidujemy zakładowe oczyszczalnie
ścieków i podpisujemy umowy z lokalnymi
przedsiębiorstwami sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych.

Fakty
2,3 miliarda ton
żywności jest
wyrzucana każdego
roku do śmieci lub ulega
zepsuciu.
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JESTEŚMY WRAŻLIWI NA KWESTIE KLIMATYCZNE

Stale zwiększamy efektywność energetyczną sieci, poprzez stosowanie
innowacyjnych technologii do kontroli jej stanu i szczelności.
Wymieniamy kotły, dokonujemy izolacji termicznych naszych
budynków, montujemy systemy klimatyzacji i sadzimy
drzewa.

WDRAŻAMY PRAKTYKI Z ZAKRESU
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

1.

Zmiany klimatyczne są odczuwane w każdym kraju na świecie. Zakłócają rozwój krajowych
gospodarek oraz zagrażają życiu ludzkiemu. Ich efektem są m.in.: podniesienie poziomu mórz
i oceanów oraz ekstremalne zjawiska pogodowe. Emisja gazów cieplarnianych, powstałych w wyniku
działań człowieka, ciągle rośnie i napędza zmiany klimatu. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
jest wyzwaniem globalnym, które nie uznaje granic państwowych.

Fakty

2.

120 miliardów dolarów
rocznie – tyle by
zaoszczędzono, gdyby
ludzie korzystali
z energooszczędnych
żarówek.

3.

4.

Mniej niż 3% światowych Ponad miliard ludzi na
zasobów wody nadaje
świecie nie ma dostępu
się do picia. 2,5% z tego do wody pitnej.
to zamarznięta woda
na Antarktyce, Arktyce
i w lodowcach.

1.

W 2015 roku prawie 200 państw
zobowiązało się do ograniczenia emisji
CO2 do 2030 roku tak, aby globalne
ocieplenie nie przekroczyło 2, a w miarę
możliwości 1,5°C względem epoki
przedprzemysłowej.

2.

Jeśli nie powstrzymamy
globalnego ocieplenia,
problem niedożywienia,
ubóstwa, szybszej
umieralności będzie znacznie
większy niż obecnie.

3.

Jeden Amerykanin zużywa
w domu tyle elektryczności
co 1,5 obywatela Francji,
2,2 Japonii, 20 obywateli
Chin, 34 Chin i 61 Nigerii.
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CEL 14:

CEL 15:

ŻYCIE POD WODĄ

ŻYCIE NA LĄDZIE

Temperatura oceanów, skład chemiczny, prądy i życie w nich panujące napędzają światowe
ekosystemy, bez których życie człowieka na ziemi byłoby niemożliwe. Woda deszczowa, woda pitna,
pogoda i klimat, linie brzegowe, żywność, a nawet tlen, którym oddychamy, są zależne od mórz,
które działają jako regulator. Uważne zarządzanie tymi niezastąpionymi zasobami jest kluczem do
zrównoważonej przyszłości.

OGRANICZAMY WYKORZYSTANIE WODY

Likwidujemy zakładowe myjnie samochodowe – zastępujemy je specjalistycznymi myjniami. Pobieramy
wodę w ilościach dopuszczonych pozwoleniami wodnoprawnymi.

BADAMY WODĘ I GLEBĘ

Identyfikujemy tereny, na których prowadzono działalność klasycznych gazowni, wykonując badania
sozologiczne. Polegają one na pobieraniu próbek gleby, ziemi oraz wód gruntowych, które poddawane są
analizie pod kątem zawartości substancji zanieczyszczających środowisko. Wyniki badań stanowią podstawę
do zaplanowania działań remediacyjnych. Działania te polegają na zastąpieniu zanieczyszczonych partii gleby
nowym materiałem ziemnym oraz na likwidacji źródeł zanieczyszczeń podziemnych zbiorników posmołowych.

Lasy pokrywają 30% powierzchni ziemi. Zapewniają nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe
i schronienie dla różnych form życia, ale odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu zmian klimatycznych,
ochronie bioróżnorodności oraz są miejscem zamieszkania ludności rdzennej.
Co roku tracimy 13 milionów hektarów lasów, a trwająca degradacja terenów suchych doprowadziła
do pustynnienia obszarów o powierzchni 3,6 miliarda hektarów. Wylesianie i pustynnienie w wyniku
działalności człowieka i zmian klimatu to najważniejsze wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju.

INWESTUJEMY W TECHNOLOGIE SPRZYJAJĄCE ŚRODOWISKU

Budujemy stacje CNG/LNG do tankowania samochodów. Dzięki temu na terenie całego kraju kierowcy będą
mieli łatwiejszy dostęp do czystego paliwa. Opracowaliśmy zasady przyłączania do sieci gazowej wytwórni
biometanu. Trwają prace związane z przyłączaniem pierwszych źródeł biometanu.
Jako PSG chcemy także wykorzystywać potencjał biogazu rolniczego. Dlatego w ramach projektu
„Rozbudowa sieci gazowych na terenach wiejskich z wykorzystaniem biogazowni i zasilenia energetyki
rozproszonej” opracowaliśmy wytyczne techniczne i biznesowe do przyłączenia biogazowni do naszej sieci
dystrybucyjnej.

PODEJMUJEMY DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE

Każdorazowo uzyskujemy decyzję na wycinkę drzew, dokonujemy nasadzeń kompensacyjnych, uzyskujemy
decyzje środowiskowe dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla obszarów
Natura 2000.

Fakty

1.

Oceany
pokrywają
trzy czwarte
powierzchni
ziemi.
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Fakty

2.

W oceanach żyje
niemal 200,000
zidentyfikowanych
gatunków.

3.

Oceany pochłaniają około
30% dwutlenku węgla
powstałego w wyniku
działalności człowieka
i tym samym łagodzą
skutki globalnego
ocieplenia.

4.

Nawet do 40% oceanów jest silnie
dotkniętych ludzką działalnością,
w tym zanieczyszczeniem,
wyjałowieniem łowisk czy
zniszczeniem przybrzeżnego
środowiska naturalnego.

1.

Lasy stanowią główne źródło
utrzymania dla około 1,6
miliarda ludzi, w tym około 70
milionów ludności rdzennej.

2.

Lasy zamieszkuje ponad 80%
wszystkich gatunków zwierząt,
roślin i owadów żyjących
na lądzie.

3.

Z około 8300 znanych gatunków
zwierząt, 8% już wyginęło,
natomiast 22% jest zagrożonych
wymarciem.

17
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CEL 17:

POKÓJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ
I SILNE INSTYTUCJE

PARTNERSTWA NA RZECZ CELÓW

Pokój na świecie, zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz
budowanie na wszystkich szczeblach skutecznych i odpowiedzialnych instytucji wymaga dużego
wysiłku społeczności międzynarodowej. W zadaniach wyznaczonych do 2030 roku znajdują się m.in.:
zmniejszenie poziomu przemocy i korupcji, promowanie praw zakazujących dyskryminacji oraz
polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

DBAMY O OCHRONĘ PRZED NADUŻYCIAMI

Zwracamy szczególną uwagę na uczciwe i równe
traktowanie wszystkich partnerów i kontrahentów.
Wprowadzamy i egzekwujemy zasady przeciwdziałania
nadużyciom oraz wytyczne pozwalające zapobiegać
korupcji, a także szczegółowo 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. Nasi
kontrahenci mają pewność, że przestrzegamy
zasad równego traktowania użytkowników
systemu dystrybucyjnego oraz stosujemy
obiektywne i przejrzyste reguły dostępu do sieci.
Zasady są uwzględnione w naszym Programie Zgodności.

Skuteczna realizacja Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju wymaga partnerskiej współpracy
między rządami, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim. Partnerstwo ma służyć
wymianie myśli, idei, doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiązaniu szerokiej współpracy na rzecz
realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Działania powinny być ukierunkowane na edukację
i budowanie świadomości.

PROMUJEMY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

Jesteśmy świadomi znaczenia roli, jaką odgrywamy zarówno w otoczeniu rynkowym, jak i wobec
środowiska naturalnego i społeczności lokalnej, dlatego każdego dnia dążymy do odpowiedzialności.
Uwzględniamy Cele Zrównoważonego Rozwoju zarówno w strategii rozwoju firmy, jak i w naszej codziennej
działalności, gdyż wiemy, że są one jednym z warunków skutecznego budowania długoterminowej wartości
przedsiębiorstwa. Promujemy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju wśród naszych pracowników
oraz klientów i kontrahentów. Każdego roku publikujemy raporty CSR, a także organizujemy akcję na rzecz
ochrony środowiska.

STOSUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W ŁAŃCUCHU DOSTAW

W tym celu prowadzimy partnerski dialog z wykonawcami
i dostawcami. Organizujemy także konsultacje rynkowe
w formie dialogów technicznych, podczas których wspólnie
identyfikujemy problemy i wypracowujemy rozwiązania.
Analizujemy, monitorujemy i kontrolujemy łańcuch dostaw,
a także dbamy o bezpieczne warunki pracy naszych
podwykonawców.

Fakty

1.

1,26 bilionów dolarów rocznie – to koszt
korupcji, łapówkarstwa, kradzieży i unikania
podatków w krajach rozwijających się.
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Fakty

2.

Rządy prawa i rozwój są silnie powiązane i nawzajem
się wzmacniają. Właśnie dlatego są one konieczne dla
zapewnienia zrównoważonego rozwoju na szczeblu
krajowym i międzynarodowym.

1.

Niemal 4 miliardy ludzi nie korzysta
z Internetu, z czego 90% pochodzi
z państw rozwijających się.

19

