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Agenda prezentacji

� Raportowanie środowiskowe – rodzaje raportów

� Informacje środowiskowe w raporcie giełdowym

� Raport środowiskowy GK PGNiG

� Raport CSR



Raportowanie środowiskowe –
rodzaje raportów



PGNiG S.A sporz ądza trzy oddzielne raporty:     

Raporty z informacjami środowiskowymi
PGNiG S.A. 

• przyjęta wewnętrzna forma zakresu i rodzaju prezentowanych danych i informacji



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 
Walne Zgromadzenie

Rada Nadzorcza
Zarząd

Centrala

Oddział w Sanoku
Dolnośląski Oddział Handlowy we 

Wrocławiu 
Oddział Operatorski

w Pakistanie 
Przedstawicielstwo w 

Brukseli (Belgia)

Oddział w Zielonej Górze
Górnośląski Oddział Handlowy w 

Zabrzu 
Oddział w Egipcie 

Przedstawicielstwo w 
Moskwie (Rosja)

Oddział w Odolanowie
Karpacki Oddział Handlowy w 

Tarnowie 
Przedstawicielstwo w 

Kijowie (Ukraina)

Oddział Centralne 
Laboratorium Badawczo-
Rozwojowe  w Warszawie

Mazowiecki Oddział Handlowy w 
Warszawie 

Przedstawicielstwo w
Wysokoje (Białoruś)

Oddział Ratownicza Stacja 
Górnictwa Otworowego w 

Krakowie

Pomorski Oddział Handlowy w 
Gdańsku 

Oddział Geologii i 
Eksploatacji w Warszawie 

Wielkopolski Oddział Handlowy w 
Poznaniu 

Oddział Obrotu Hurtowego

Oddział KPMG Mogilno 

Oddział PMG Wierzchowice



PGNiG SA
Spó łki zale żne Spó łki po średnio zale żne

GOFIZYKA KRAKÓW SA
100 %

GEOVITA SA
100 %

OIL TECH INTERNATIONAL F.Z.E.
100 %

GEOFIZYKA TORUŃ SA
100 %

NYSA GAZ Sp z o.o.
66,28 %

ZAKŁAD GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ Sp z o.o.

100 %

EXALO DRILLING SA
100 %

POLKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Sp z o.o.

100 %

POWIŚLE PARK Sp z o.o.
100 %

PGNiG UPSTREAM INTERNATIONAL AS
100 %

BSiPG GAZOPROJEKT SA
22,50 %

POLTAVA SERVICES LLC
99 %

POLISH OIL and GAS COMPANY LIBYA BV
100 %

PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp z 
o.o.

100 %

CHEMKOP So z o.o.
85,51 %

PGNiG SALES&TRADING GmbH
100 %

PGNiG SPV5 Sp z o.o.
100 %

GAZ Sp z o.o.
80 %

OPERATOR SYSTEMU MAGAZYNWANIA
Sp z o.o.

100 %

PGNiG SPV6 Sp z o.o.
100 %

XOOL GmbH
100 %

PGNiG TERMIKA SA
100 %

PGNiG SPV7 Sp z o.o.
100 %

PT GEOFIZYKA TORUŃ INDONEZJA 
LLC  w likwidacji

55 %

PGNiG TECHNOLOGIE SA
100 %

BUDGAZ P.P.U.H Sp z o.o. w 
likwidacji 100 %

PGNiG FINANCE AB
100 %

POLSKIE ELEKTROWNIE 
GAZOWE Sp z o.o. w likwidacji 100 

%

PGNiG SERWIS Sp z o.o.
100 %

BIOGAZOWNIA OSTROWIEC Sp z 
o.o. w likwidacji 100 %



Informacje środowiskowe w raporcie giełdowym



Sprawozdawczość spółek prowadzona jest poprzez publikowanie 
raportów za określony okres :  

� raporty bieżące,

� raporty okresowe:

– kwartalne, 

– półroczne,

– roczne.

Raporty giełdowe wg rozporz ądzenia o 
obowi ązkach informacyjnych









Raport środowiskowy GK PGNiG SA
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� Raport środowiskowy 

(wewnętrzny) od 1998 r.

� Raport środowiskowy 

(zewnętrzny) od 2007 r.

� Raport odpowiedzialności 

społecznej - od 2009 r.
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Raport

Środowiskowy

GK PGNIG

Raport Środowiskowy





ZASOBY, SUROWCE, MATERIAŁY
Zużycie energii elektrycznej i ciepła
Pobór wody
Poszukiwanie i / lub rozpoznawanie złóż kopalin
Wydobywanie kopalin
Wyłączenia gruntów z produkcji (rolnej i leśnej)
Usuwanie drzew i krzewów
Substancje i preparaty chemiczne / REACH
Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB)
Substancje kontrolowane (CFC, HCFC, etc.) / substancje chłodnicze zastępujące CFC, HCFC, etc. tzn. substancje wywołujące 
efekt cieplarniany
EMISJE, ŚCIEKI, ODPADY
Emisje zanieczyszczeń do powietrza
Emisje zanieczyszczeń do powietrza
Odpady
Odprowadzanie ścieków oraz wód odpadowych i roztopowych
Wody złożowe
Składowanie odpadów w górotworze
Bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze
Sprawozdawczość PRTR
Informacje o sprawozdaniach GUS
NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCE WPŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko i / lub na obszary Natura 2000

DZIAŁANIA NA RZECZ PRZYWRACANIA ŚRODOWISKA DO STANU WŁAŚCIWEGO

Likwidacja szkód geologicznych i górniczych
Likwidacja odwiertów, dołów urobkowych i kopanek

Rekultywacja gleb i gruntów, oczyszczanie zanieczyszczonych wód podziemnych i powierzchniowych

Rekultywacje składowisk
Poważne awarie przemysłowe
Likwidacja skutków zdarzeń środowiskowych / awarii środowiskowych

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI / PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

Przeprowadzone kontrole w sprawach ochrony środowiska przez organy administracji i ich wyniki

Działania realizowane w celu dotrzymania warunków korzystania ze środowiska określonych w posiadanych decyzjach i 
zezwoleniach
WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Opracowania i badania związane z ochrona środowiska oraz zezwolenia środowiskowe

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska

Koszty opłat licencyjnych użytkowanego oprogramowania środowiskowego, w tym programu ATMOTERM

Inwestycje związane z ochroną środowiska
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
Koszty wdrożenia / utrzymania systemu zarządzania środowiskowego
Inne informacje o systemie zarządzania środowiskowego
DOBROWOLNE DZIAŁANIA I INICJATYWY NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
Działania na rzecz realizacji celów strategii CSR
Inne dobrowolne działania i inicjatywy na rzecz ochrony środowiska
INNE
Informacje o służbach ochrony środowiska

Obszary do uregulowania w jednostce



Nazwa substancji
Ilość
[Mg]

dwutlenek w ęgla 387 789,156548
metan 40 479,535241
dwutlenek siarki 2 326,688025
dwutlenek azotu 578,796877
tlenek w ęgla 241,00375
węglowodory 
alifatyczne

124,085437

ksylen 13,079246
etan 12,870564
siarkowodór 10,555662
suma pyłów 9,818129
węglowodory 
aromatyczne 8,761550
benzyna 7,284577
propan 4,323178
węgl.rop.naf. 2,808625
metylo-etylo-keton 2,486581
alkohol etylowy 2,225661
toluen 2,209559
octan butylu 2,090081
alkohol metylowy 1,941200
alkohole alifatyczne 1,781472
butan 1,723426
aceton 1,317924
alkohol butylowy 1,104220
pozostałe 5,029656
Suma 431 634,293495

Główne rodzaje zanieczyszcze ń
wprowadzone 

do powietrza w 2012 roku
Opłata za emisje zanieczyszcze ń w GK PGNiG

w 2012 roku



Rodzaj 
przedsięwzięci

a

Inwestycje
prośrodowisko

we
[zł]

Modernizacje
prośrodowisko

we
[zł]

Remonty
prośrodowisko

we
[zł]

ochrona 
powietrza 
atmosferyczne
go i klimatu

91 624 703,16 95 855 726,76 4 802 339,53

gospodarka 
ściekowa i 
ochrona wód

626 551,00 18 000,00 75 540,00

gospodarka 
odpadami

1 818 330,00 0 468 500,00

ochrona gleb i 
wód 
podziemnych

9 013 757,00 3 286 139,00 585 447,00

zmniejszenie 
hałasu i 
wibracji

14 148,00 0 0

ochrona 
różnorodności 
biologicznej i 
krajobrazu

0 0 19 530,00

ochrona przed 
promieniowani
em 
jonizującym

0 0 0

działalność
badawczo-
rozwojowa

0 0 0

pozostała 
działalność
związana z 
ochroną
środowiska

419 187,00 278 241,00 0

Suma 103516676,16 99 438106,76 5 951 356,53

Nakłady i koszty przedsi ęwzięć
prośrodowiskowych
w 2012 roku w podziale na kategorie

Nakłady na działania inwestycyjne i modernizacyjne 
w zakresie działa ń środowiskowych oraz koszty 
prac remontowych w latach 2010-2012



Koszty prac rekultywacyjnych poniesione przez 
jednostki GK PGNiG w latach 2010-2012.

Koszt likwidacji szkód geologicznych i górniczych w 
jednostkach GK PGNiG w latach 2010-2012



Raport CSR – cz ęść środowiskowa



Przyjęta przez Zarząd w lipcu 2009 r. 
„Strategia Zrównoważonego Rozwoju 
i Odpowiedzialnego Biznesu GK
PGNiG na lata 2009-2015” wspiera 
cele biznesowe GK PGNiG
(„Strategia GK PGNiG w 
perspektywie roku 2015”; październik 
2008 r.) poprzez uwzględnianie 
działań w obszarach 
odpowiedzialnego biznesu, tj.: 
� miejscu pracy, 
� środowisku,
� rynku oraz
� społeczności lokalnej. 

„Strategia Zrównowa żonego Rozwoju
i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG
na lata 2009-2015”

Społeczna Odpowiedzialno ść Biznesu
czyli Corporate Social Responsibility (CSR)
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Prowadzenie dziaProwadzenie dzia łłalnoalno śści ci 
biznesowej w sposbiznesowej w spos óób b 
odpowiedzialnyodpowiedzialny
i z poszanowaniem i z poszanowaniem śśrodowiska rodowiska 
naturalnegonaturalnego
to jeden z sze ściu podstawowych 
celów strategicznych „Strategii 
Zrównowa żonego Rozwoju
i Odpowiedzialnego Biznesu GK
PGNiG na lata 2009-2015”

Cele strategiczne (filary) „Strategii Zrównowa żonego Rozwoju
i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata 2009-2015”



23

Obszary działa ń na rzecz ochrony środowiska w ramach CSR

Cel I
Wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie 
systemów zarz ądzania środowiskowego

Cel II

Cel III

Cel IV

Wykorzystanie elementów systemów 
zarządzania środowiskowego 
w spełnieniu wymaga ń HSE

Edukacja i poprawa 
świadomo ści ekologicznej

Uwzględnienie aspektu ochrony 
środowiska w procesie wyboru nowych
inwestycji, rozwi ązań i technologii
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RYNEKRYNEK
� Zmniejszenie opłat za 

gospodarcze korzystanie ze 
środowiska,

� Poprawa efektywno ści produkcji,
� Poprawa wizerunku firmy i 

wzrost zaufania klientów, 
partnerów biznesowych i 
banków,

� Skuteczniejsze konkurowanie na 
rynkach stawiaj ących najwy ższe 
wymagania środowiskowe, 

Efekty działa ń prośrodowiskowych
w obszarach odpowiedzialnego biznesu

ŚŚRODOWISKORODOWISKO
� Spełnienie wymaga ń prawnych 

oraz wła ściwy nadzór nad 
procesami i zmianami,

� Ograniczenie ryzyka powstania 
sytuacji awaryjnych oraz 
zdarzeń środowiskowych,

� Poprawa stanu środowiska 
dzięki ograniczeniu zu życia 
zasobów i redukcji ilo ści 
emitowanych zanieczyszcze ń,

MIEJSCE PRACYMIEJSCE PRACY
� Podniesienie świadomo ści 

pracowników,
� Poprawa warunków pracy

SPOSPOŁŁECZNOECZNOŚŚCI LOKALNECI LOKALNE
� Poprawa relacji ze 

społeczno ściami lokalnymi, 
administracj ą publiczn ą i 
organizacjami pozarz ądowymi,



http://www.pgnig.pl/reports/raportspoleczny2012/



Międzynarodowe standardy i dobre praktyki w zakresie 
uwzgl ędniania kwestii środowiskowych w raportach 

giełdowych
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WYTYCZNE GRI
(Global Reporting Initiative, Światowa Inicjatywa 

Sprawozdawcza)



RAPORT CSR

Zawiera analiz ę danych 
środowiskowych w oparciu o 
wska źniki GRI



Indeks RESPECT 

� w przypadku spółek notowanych w ramach  Indeksu RES PECT, 
obowi ązują zasady weryfikacji opublikowane i aktualizowane na 
stronie projektu ( www.odpowiedzialni.gpw.pl ).

� Jedno z kryteriów dotyczy oceny poziomu i stopnia k ompleksowo ści 
działań podejmowanych przez spółki i adresowanych do grona ich
interesariuszy, które stanowi ą wyraz ich szeroko rozumianej 
odpowiedzialno ści społecznej. 

� Ocena ta przeprowadzana jest w oparciu o ankiety wy pełniane przez 
spółki, które dotycz ą m.in. prowadzonej działalno ści pro-
środowiskowej spółek w nast ępuj ących dziedzinach: zarz ądzanie 
środowiskowe, ograniczenie zu życia materiałów i surowców, 
ograniczenie zu życia energii wody, gospodarowanie odpadami oraz 
kary nakładane w tym zakresie. 



Dziękuję za uwagę

monika.kadzikiewicz@pgnig.pl

jakub.siewko@pgnig.pl


