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LIST PREZESA ZARZĄDU
Szanowni Państwo,

z radością oddaję w Państwa ręce pierwszy  
Raport podsumowujący działalność PERN S.A. 
w zakresie środowiskowym, społecznym  
i w kontekście ładu korporacyjnego za 2021 r. 
Mamy za sobą czas intensywnych prac zmie-
niających nie tylko zasób możliwości maga- 
zynowych i przesyłowych, ale także modyfi- 
kacji wewnątrz naszej firmy.

Szybko zmieniająca się rzeczywistość rynku 
naftowo-paliwowego powoduje, że jako spół-
ka Skarbu Państwa, której głównym filarem 
działań jest gwarancja bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski w zakresie dostaw surowca 
i paliw płynnych, musimy aktywnie reagować 
na wyzwania dzisiejszego świata zmieniać się 
i rozwijać.

Mając świadomość spoczywającej na nas po-
winności, chcemy mieć wpływ na otoczenie 
gospodarcze i społeczne, bo odpowiedzial-
ność w biznesie to dla nas ważny punkt odnie-
sienia, na którym budujemy nasze wartości.

Stale pracujemy nad przystosowaniem inf- 
rastruktury PERN do dywersyfikacji dos- 
taw surowca i paliw do Polski. W 2021 r. 
rozpoczęliśmy i zrealizowaliśmy wiele pro-
jektów inwestycyjnych, których celem  
jest zwiększenie możliwości magazynowych  
i przesyłowych dla naszych klientów.

Oddaliśmy do eksploatacji kolejne pojemności 
zarówno w Terminalu Naftowym w Gdańsku, 
stanowiącym ważny dla bezpieczeństwa ener-
getycznego element infrastruktury magazy-
nowej, jak i w bazach paliw PERN w Małasze-

wiczach, Emilianowie, Dębogórzu i Rejowcu, 
Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej.

Rozpoczęliśmy budowę 97-kilometro-
wego rurociągu relacji Boronów – Trzebinia,  
którego celem jest poprawa stabilności 
zaopatrzenia południa Polski w paliwa.  
Ta forma logistyki paliw jest najtańszym i naj-
bardziej ekologicznym sposobem ich dystry-
bucji. Ilość paliwa dostarczana przez tę ma-
gistralę odpowiada 90 cysternom kolejowym  
i ponad 150 autocysternom dziennie. 

Ponadto aktywnie inwestujemy w odnawial-
ne źródła energii i takie zarządzanie zasoba-
mi, aby wszystkie nasze działania można było  
realizować, z poszanowaniem dla środowiska 
naturalnego. PERN spełnia rolę stabilizacyjną 
w procesie zmian przewidzianych w polskiej 
Polityce Energetycznej do roku 2040. Przykła-
damy dużą wagę do racjonalnego wykorzys- 
tania nie tylko zasobów energetycznych, ale 
także wody i plastiku. Chcemy tak prowadzić 
nasz biznes, aby stawał się bardziej ekologicz-
ny. Zmieniamy nasze nawyki, a tym samym 
cały PERN.

Staliśmy się także aktywnym uczestnikiem 
Rynku mocy, co pozwala nam nie tylko opty-
malizować zużycie energii, ale dodatkowo 
pozytywnie wpływać na stabilizację i bezpie-
czeństwo rynku energii elektrycznej w kraju. 

Naszą infrastrukturę w obszarze biopaliw roz-
budowujemy o kolejne instalacje biokompo-
nentów. Uzyskaliśmy europejski certyfikat KZR 
INiG w zakresie zielonej energii. 

Wszystkie podejmowane przez nas działania 
mają wpływ na bezpieczeństwo, a tym samym 
na zrównoważony rozwój. Przykładamy dużą 
wagę do sposobu, w jaki realizujemy inwesty-
cje. Wszystkie projekty wykonujemy z posza-
nowaniem interesów naszych partnerów spo-
łecznych i lokalnej społeczności.

Nieprzewidywalność dzisiejszych czasów 
wymaga od nas czujności i błyskawicznych 
reakcji na zmieniające się otoczenie. Podsta-
wowymi wyzwaniami są obecnie umiejęt-
ność dostosowania się do nowych warunków,  
poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań,  
unikanie rutynowych działań i doskonale-
nie się wciąż od nowa, dlatego stawiamy na 
wykwalifikowaną kadrą, sprawnie operującą 
kompetencjami umożliwiającymi dobrą ko-
munikację i efektywne zarządzenie.

Dzięki uruchomionym programom szkolenio-
wym dajemy naszym pracownikom możliwość 
rozwoju.

Jako spółka odpowiedzialna i zaangażowana 
społecznie wciąż się zmieniamy i dostoso-
wujemy nasze działania do potrzeb naszych 
interesariuszy. Szanujemy kompetencje i za- 
angażowanie naszych pracowników, daje- 
my możliwość rozwoju i stabilnego zatrud- 
nienia. Prowadzimy otwarty dialog społecz- 
ny. Wdrażamy nowe rozwiązania logisty- 
czne, pakiety usług i jakości obsługi,  
angażujemy się w ważne inicjatywy i organi-
zujemy akcje prospołeczne, a także oszczędza-
my i produkujemy swoją energię elektryczną  
oraz wdrażamy politykę proekologiczną.

Zapraszam do zapoznania się z raportem  
i życzę Państwu miłej lektury.

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu PERN S.A.

GRI - 102 - 6
GRI - 102 - 14
GRI - 102 - 15



7

I. INFORMACJE O ORGANIZACJI 
ORAZ OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE

08. Kim jesteśmy?

12. Ważne wydarzenia

16. Organizacje branżowe

20. Formy angażowania interesariuszy

14. Sprawne zarządzanie

23. Otoczenie społeczne



INFORMACJE O ORGANIZACJI ORAZ OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE
NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ – RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PERN S.A.8 9

KIM JESTEŚMY?
PERN S.A. jest polskim i regionalnym liderem logistyki surowcowo-paliwowej.  
Zarządza siecią rurociągów naftowych i produktowych oraz dysponuje morskim  
terminalem przeładunkowym o mocy 36 mln ton ropy naftowej i 4 mln ton produktów 
naftowych rocznie.

Spółka prowadzi działalność w zakresie trans-
portu i magazynowania ropy naftowej i paliw 
oraz przeładunku i składowania paliw dla pod-
miotów zajmujących się ich dystrybucją.

Grupa PERN świadczy także usługi w zakre- 
sie dozowania dodatków i biokomponentów 
do paliw, wykonuje badania laboratoryjne 
produktów naftowych, inspekcje stanu tech- 
nicznego rurociągów, dzierżawi włókna świa-
tłowodowe, prowadzi transmisje danych in-
ternetowych, a także oferuje usługi kolokacji.
Spółki Grupy Kapitałowej PERN realizują usłu-
gi logistyczne w zakresie zaopatrzenia w ropę 
naftową i paliwa płynne (transport, magazy- 
nowanie, przeładunek). Poza tym Grupa sku- 
pia spółki świadczące usługi wsparcia, które: 

• prowadzą prace związane z przeglądem 
i konserwacją rurociągów, zbiorników  
i innej infrastruktury technicznej spółek 
sektora naftowego;

• świadczą usługi ochrony osób i mienia, 
oraz ochrony przeciwpożarowej;

• zajmują się badaniem i oceną stanu 
technicznego stalowych rurociągów da-
lekosiężnych przy zastosowaniu tłoków 
inteligentnych oraz opracowywaniem 
nowych technologii i rozwiązań z dziedzi-
ny badania rurociągów, tj. projektowa-
niem, budową i modernizacjami tłoków 
badawczych;

• świadczą usługi przyjmowania, składo-
wania i przeładunku: siarki granulowa-
nej, olejów bazowych oraz olejów opa-
łowych.

GRI - 102 - 1

GRI - 102 - 3
GRI - 102 - 2

GRI - 102 - 4
GRI - 102 - 5
GRI - 102 - 6
GRI - 102 - 7
GRI - 201 - 1
WSKAŹNIK WŁASNY
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Rok 2021 w liczbach Wyniki finansowe
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Ważne wydarzenia
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SPRAWNE ZARZĄDZANIE
W PERN funkcjonuje Zintegrowany System, który obejmuje zarządzanie jakością,  
środowiskowe, ciągłością działania, bezpieczeństwem informacji oraz BHP.

PERN jako spółka zajmująca się infrastrukturą 
krytyczną przestrzega najwyższych standar-
dów. Wysoka jakość naszych usług jest wery-
fikowana zarówno przez cyklicznie kontrole 
wewnętrzne, jak i zewnętrzne audyty prze-
prowadzane przez akredytowane jednostki 
certyfikacyjne. 

Potwierdzeniem bardzo wysokich standar- 
dów zarządzania, obowiązujących w spółce  
jest uzyskanie certyfikatów na zgodność  
z normami:

• ISO 9001 (zarządzanie jakością) 
• ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe)
• ISO 22301 (zarządzanie ciągłością działania)
• ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem 

informacji)
• ISO 45001 (zarządzanie bezpieczeństwem  

i higieną pracy).
 

Ważność certyfikatów jest cyklicznie przedłu-
żana po audytach przeprowadzanych przez  
jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego (UDT 
– Cert). Zintegrowany System Zarządzania 
obejmuje swoim zakresem transport rurocią-
gowy, przeładunek oraz magazynowanie ropy 
naftowej i paliw płynnych. Dodatkowo nasze 
laboratoria posiadają akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji według normy PN-EN 
ISO/IEC 17025.

W 2021 r. uzyskaliśmy certyfikat syste-
mu obrotu biokomponentami – KZR INiG, 
wydany przez niezależną jednostkę certy-
fikującą – Bureau Veritas. Komisja Euro- 
pejska potwierdziła zgodność systemu z kry-
teriami zrównoważonego rozwoju, zawartymi 
w dyrektywach Parlamentu Europejskiego  
i Rady. Obecnie system spełnia wymagania 
najnowszej dyrektywy 2018/2001 (RED II).

GRI - 102 - 9
GRI - 102 - 10
GRI - 102 - 15

Zadaniem funkcjonującego w firmie Systemu 
Zarządzania Ciągłością Działania jest budo-
wanie odporności PERN na zakłócenia, mo-
gące negatywnie wpływać na realizowanie 
misji spółki, czyli niezawodne zabezpieczanie  
potrzeb logistycznych klientów w obszarze 
energetyki.

Podjęliśmy niezbędne działania, służące  
minimalizacji i redukcji potencjalnych ryzyk 
oraz stworzyliśmy plany ciągłości działania.

Przeprowadziliśmy testy operacyjne, aby 
sprawdzić efektywność planów, w tym sposób 
reagowania użytkowników procesów.

Dbamy o budowanie świadomości w zakresie 
utrzymywania ciągłości działalności bizneso-
wej spółki, regularnie odbywają się spotkania 
doskonalące wiedzę pracowników. 

Prowadzimy cyklicznie analizy krytyczności 
procesów, oceny ryzyka dla procesów kry-
tycznych, działania zmierzające do redukcji  
ryzyka i budowania świadomości, a także te-
stowanie planów ciągłości działania. Prace  
te pozwoliły nam uzyskać pozytywny wynik  
audytu zewnętrznego – z zerową liczbą nie-
zgodności, a przede wszystkim zbudować od-
porność organizacji, wskazującą na gotowość 
do zachowania ciągłości działania w przypad-
ku sytuacji awaryjnych, a także kryzysowych.
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ORGANIZACJE 
BRANŻOWE

PERN jest aktywnym członkiem wielu organizacji branżowych o regionalnej, krajowej  
i międzynarodowej skali działania. W ich ramach przedstawiciele spółki uczestniczą 
w konsultacjach projektowanych regulacji prawnych, współtworzą analizy, raporty  
i publikacje, wymieniają się informacjami i doświadczeniami.

GRI - 102 - 12
GRI - 102 - 13
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Rok 2021 był kolejnym, w którym przez wszyst-
kie przypadki odmienialiśmy słowo pandemia.  
Był to czas ograniczonych kontaktów społecznych, 
niepewności i martwienia się o naszych bliskich.  
Oddech przyniosły dopiero szczepionki i lato, kie-
dy liczba zakażeń była niska. To wtedy, w możli-
wie bezpiecznych warunkach zdecydowaliśmy się 
przeprowadzić pierwszą w historii PERN ogólnofir- 
mową akcję pomagania lokalnym społecznościom. 
Doszliśmy do wniosku, że to dobry moment na od-
budowę relacji między pracownikami i ich zaanga-
żowanie w działanie na rzecz otoczenia. Jeden dzień 
poświęciliśmy na sprzątanie parków, remonty pomie- 
szczeń, budowę altany w domu dziecka, sadzenie 
roślin i drzew. Wydarzenie spotkało się z niesamo-
witym odzewem pracowników, którzy mogli spę-
dzić ten czas zesobą, jednocześnie robiąc coś dla 
innych. 

Nasi pracownicy chętnie angażują się w różne  
działania – sami inicjują i organizują zbiórki dla 
dzieci czy bezdomnych zwierząt. Powoli naszą 
tradycją staje się to, że przed świętami zostajemy  
Mikołajami i szykujemy prezenty – w 2021 r. dla 
niepełnosprawnych dzieci oraz dzieci z ośrodków 

dla uchodźców. Prężnie działa również Fundacja 
Grupy PERN, która co roku wspiera wiele instytucji.

PERN jest firmą odpowiedzialną społecznie.  
Realizujemy inwestycje w całej Polsce i mamy 
świadomość ich odziaływania na otoczenie.  
Naszym zadaniem jest sprawienie, by było ono  
jak najmniej uciążliwe. Dlatego prowadzimy 
transparentną komunikację – dokładnie informu-
jemy o możliwych utrudnieniach, ale i o korzyś- 
ciach. W przypadku najbardziej skomplikowanych 
projektów, takich jak budowa rurociągu Boronów 
– Trzebinia, przygotowujemy materiały informacyj-
ne, uruchamiamy specjalną stronę i infolinię. Dzięki 
niej mieszkańcy mają z nami stały kontakt i szybko 
możemy odpowiadać na ich pytania i rozwiewać 
wątpliwości. Stoimy na stanowisku, że otwarta  
komunikacja to podstawa budowania dobrych  
relacji. 

Katarzyna Krasińska 
Kierownik Działu Komunikacji

Paliwo do działania
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FORMY ANGAŻOWANIA 
INTERESARIUSZY

Wzajemne oddziaływanie między PERN a otoczeniem wymaga od nas dokładnego  
poznawania oczekiwań interesariuszy. W naszych działaniach kierujemy się wartoś- 
ciami firmowymi, do których należy partnerstwo. Tworzymy warunki współpracy,  
opierając ją na szacunku, uczciwości i poszanowaniu godności. Wiemy, że budowanie 
długotrwałej relacji musi opierać się na dwustronnej komunikacji, a przede wszyst-
kim na transparentności i zaufaniu. W trosce o jakość  kontaktów, kanały komunikacji  
i sposób ich wykorzystania dostosowujemy do charakterystyki i aktualnych oczekiwań 
interesariuszy. Dzięki temu możemy je uwzględniać w procesach decyzyjnych.

Podczas prac nad Raportem przeprowadzi- 
liśmy weryfikację mapy interesariuszy PERN. 
Analiza oraz wewnętrzne konsultacje potwier-

dziły, że od lat grono interesariuszy jest usta-
bilizowane.

GRI - 102 - 40

GRI - 102 - 43

GRI - 102 - 46

GRI - 102 - 42

GRI - 102 - 44

Mapa interesariuszy 

Dwustronna komunikacja

Obszary wskazane przez  
interesariuszy jako istotne 

Dialog z interesariuszami traktujemy jako klu-
czowy element efektywnego funkcjonowa-
nia firmy. Każda z grup ma wobec PERN inne  
oczekiwania i wymagania, a także zupełnie 
inaczej wpływa na funkcjonowanie spółki.  
Do każdej z nich podchodzimy indywidual-
nie, staramy się dotrzeć różnymi kanałami. 
Komunikujemy się z nimi zarówno w formie 
działań wymaganych przepisami prawa, czyli  

np. poprzez zawiadomienia, ogłoszenia czy 
przygotowanie raportów, jak i liczne dodat-
kowe aktywności dostosowane do każdej gru-
py. Wierzymy, że angażowanie interesariuszy  
i poznawanie ich opinii to podstawa dialogu 
i dobrych relacji korzystnych, dla wszystkich 
stron. Dzięki temu szybciej dowiadujemy się 
o obawach, wątpliwościach i szybko możemy 
je wyjaśniać.
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Nasi interesariusze oraz formy  
ich angażowania OTOCZENIE SPOŁECZNE

Realizując wiele inwestycji oraz zarządzając infrastrukturą zlokalizowaną w całym  
kraju, jesteśmy świadomi naszego wpływu na otoczenie. Wierzymy, że transparentna  
komunikacja to klucz do dobrych relacji ze wszystkimi interesariuszami.GRI - 102 - 42

GRI - 102 - 46
GRI - 413 - 1
WSKAŹNIK WŁASNY

Dobry sąsiad…

… i odpowiedzialny inwestor

PERN to ponad 20 obiektów zlokalizowanych 
w całej Polsce, większość z nich od lat wpisuje 
się w lokalny krajobraz. Wierzymy, że dobre  
sąsiedzkie relacje opierają się na poczuciu  
odpowiedzialności za otoczenie oraz wza-
jemnym zaufaniu. Dążymy do budowania 
trwałych relacji i podejmowania współpracy  
z mieszkańcami i administracją zarówno na 
poziomie centralnym, jak i lokalnym. 

Uczestniczymy w życiu lokalnych społecz-
ności – jesteśmy obecni na uroczystościach,  

nasza straż pożarna współpracuje z Państwo-
wą Strażą Pożarną, a pracownicy działają  
społecznie i wspierają lokalne społeczności – 
więcej o naszych działaniach na stronie 27. 

Kluczowym ogniwem utrzymywania dobrych 
sąsiedzkich relacji są pracownicy PERN. To oni 
są wizytówką, nieformalnymi ambasadorami 
firmy, którzy również pomagają zrozumieć  
naszą działalność. 

W ostatnich latach w ramach programu 
„Megainwestycje PERN” realizujemy wiele 
wielkoskalowych projektów. Staramy się, by 
podczas każdej budowy wpływ na otocze-
nie był jak najmniejszy. W przypadku inwe-
stycji liniowych zdajemy sobie sprawę, że 
ze względu na ich skalę, nie możemy go cał-

kowicie wyeliminować. Świadomi tego od-
działywania, przez cały proces inwesty- 
cyjny prowadzimy dialog ze wszystkimi intere-
sariuszami. Na bieżąco przekazujemy informa-
cje o etapach prac oraz o wszelkich istotnych 
aspektach, dotyczących danego projektu.
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Stawiamy na dialog  
i transparentność

Współpracujemy z władzami  
lokalnymi

2% wartości infrastruktury  
do gminnych budżetów

Na długo przed rozpoczęciem projektu zaczy-
namy spotkania z władzami gminy i miesz- 
kańcami, aby porozmawiać o możliwościach  
poprowadzenia inwestycji, lokalnych potrze-
bach i problemach oraz odpowiedzieć na 
wszystkie pytania, dotyczące projektu. Każdą 
społeczność traktujemy bardzo indywidual-

nie, to jej potrzeby warunkują liczbę i rodzaj 
spotkań. Dzięki infolinii i dedykowanej skrzyn-
ce pocztowej jesteśmy w stałym kontakcie  
z mieszkańcami – na bieżąco dowiadujemy  
się o komplikacjach, odpowiadamy na wszyst-
kie pytania i rozwiązujemy trudności. 

PERN jako odpowiedzialny inwestor i dobry 
sąsiad dba o pozytywne relacje z administra-
cją samorządową. Wierzymy, że transparent-
na komunikacja oraz włączanie przedstawi-

cieli województw, powiatów i gmin w proces 
inwestycyjny, zwłaszcza w jego początkowej 
fazie, to minimalizacja wystąpienia konfliktów 
oraz podstawa dobrej współpracy. 

PERN po zakończeniu inwestycji przekazuje 
do budżetu gminy coroczny podatek od nie-
ruchomości w wysokości 2% wartości infra- 
struktury, znajdującej się na terenie gminy.  

Gminy mogą zagospodarować tę kwotę dowol-
nie, wykorzystując na ważne dla społeczności  
lokalnej cele.
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Działamy społecznie

Spółka jest otwarta na potrzeby instytu-
cji i organizacji pożytku publicznego. Nasza 
działalność dobroczynna skupia się przede 
wszystkim na obszarach ratowania życia 
i ochrony zdrowia, pomocy społecznej i pod-
noszenia bezpieczeństwa, w szczególności  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Działalność charytatywna spółki ma za zada-
nie przede wszystkim: pomóc organizacjom  
i instytucjom działającym na rzecz potrzebują-
cych, wspierać budowę wizerunku spółki jako 
przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecz-
nie oraz tworzyć pozytywne relacje z intere-
sariuszami.

PERN razem dla lokalnych społeczności
W raportowanym roku przeprowadziliśmy 
pierwszą w historii firmy akcję wspólnych 
działań na rzecz społeczności i instytucji  
lokalnych. Pracownicy wzięli udział w przedsię-
wzięciach na rzecz otoczenia, w którym funk-
cjonuje PERN. W pięciu lokalizacjach w Polsce –  
w pobliżu naszych baz – pracownicy  podziele-
ni na zespoły sadzili drzewa, odnawiali świet- 
lice, pomagali mieszkańcom ośrodków dla 

niepełnosprawnych, a także modernizowali 
schroniska dla zwierząt.

Mikołaje z PERN
Od kilku lat naszą grudniową świąteczną tra-
dycją jest współpraca z Caritas. Nasi pracow-
nicy indywidualnie lub zespołami spełniają ży-
czenia dzieci i szykują paczki z prezentami dla 
podopiecznych świetlic środowiskowych oraz 
ośrodków dla uchodźców. W 2021 r. przygoto-
waliśmy 115 zestawów prezentowych. 

Aktywni pracownicy
Nasi pracownicy inicjują zbiórki (pieniężne  
i darów) na rzecz zwierząt, domów dziecka,  
domów samotnej matki, domów opieki,  
a także na rzecz naszych poszkodowanych  
sąsiadów, np. w wyniku pożaru.

Fundacja Grupy PERN
Nasz wpływ na lokalne społeczności to także 
działalność dobroczynna i charytatywna na 
rzecz społeczeństwa, realizowana poprzez 
specjalnie w tym celu powołaną korporacyjną 
Fundację Grupy PERN.

W PERN wierzymy, że odpowiedzialny biznes oznacza inwestowanie nie tylko w nowe 
projekty, ale i w zasoby ludzkie, ochronę środowiska oraz relacje z otoczeniem firmy. 
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WŁADZE SPÓŁKI
Działalnością PERN kieruje Zarząd, którego obowiązkiem jest określanie strategii  
i głównych celów, a także ich wdrożenie i realizacja. Członkowie Zarządu powoływani  
są na wspólną, trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. 
Rada Nadzorcza w skład Zarządu powołuje również reprezentanta załogi, wybranego 
przez pracowników.

Walne Zgromadzenie – najwyższy organ PERN, realizujący uprawnienia akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza – sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem PERN we wszystkich  
dziedzinach działalności.

Zarząd – organ wykonawczy, kierujący działalnością PERN i reprezentujący spółkę.

GRI - 102 - 18
GRI - 102 - 22

IGOR WASILEWSKI 
Prezes Zarządu PERN S.A.

• Pion Personalny
• Dział Audytu i Kontroli

RAFAŁ MILAND 
Wiceprezes Zarządu PERN S.A.

• Pion Handlowy
• Pion Eksploatacji

MATEUSZ RADECKI 
Wiceprezes Zarządu PERN S.A.

• Pion Techniczny
• Pion IT

KRZYSZTOF ROGALA 
Wiceprezes Zarządu PERN S.A.

• Pion Strategii
• Pion Finansowy

ZDZISŁAW KOPER 
Członek Zarządu PERN, reprezentant załogi

• Pion Bezpieczeństwa i BHP
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RADA NADZORCZA  
W 2021 R.

Krzysztof Setkowicz – Przewodniczący  Rady Nadzorczej
Dariusz Gwizdała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Kosicki – Sekretarz Rady Nadzorczej
Adam Taracha – Członek Rady Nadzorczej
Michał Drzazga – Członek Rady Nadzorczej
Justyna Haładaj – Członek Rady Nadzorczej (do 16.07.2021)
Marcin Kacprzak – Członek Rady Nadzorczej (od 16.07.2021)
Konrad Fischer – Członek Rady Nadzorczej (do 31.10.2021)
Adam Piotrowski – Członek Rady Nadzorczej (od 1.11.2021)

GRUPA KAPITAŁOWA

GRI - 102 - 18

GRI - 102 - 18

GRI - 102 - 22

GRI - 102 - 22
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NASZE WARTOŚCI
Dzięki wartościom oraz jasno zdefiniowanym standardom postępowania jeste-
śmy wiarygodni zarówno dla pracowników, klientów, inwestorów, jak i partne-
rów biznesowych. Określenie i przestrzeganie tych standardów pozwala nam 
budować spójną kulturę organizacyjną, a także wzmacniać markę PERN S.A.  
W spółce funkcjonuje także Rzecznik ds. Etyki. Jego działalność koncentruje się  
na wzmacnianiu pożądanych w PERN etycznych postaw i zachowań poprzez działania 
edukacyjne, komunikacyjne oraz udzielanie konsultacji i wsparcia wszystkim pracowni-
kom spółki.

Rzecznik ds. Etyki w PERN S.A. działa w zgo-
dzie z następującymi założeniami:

• stały kontakt i dostępność dla wszyst- 
kich pracowników – promowanie atmos-
fery zaangażowania i zaufania, wzmocnie-
nie poczucia identyfikacji celów i wartości  
pracowników z celami i wartościami PERN,

• bieżąca współpraca ze wszystkimi  
obszarami spółki – zapewnienie spój-
ności działań w obszarach komunikacja- 
edukacja-organizacja,

• zaangażowanie kadry kierowniczej  
we wdrażanie proponowanych rozwią-
zań – wzmocnienie pozytywnego przekazu  
i przykładu z góry,

• wykorzystanie dostępnych w organiza- 
cji narzędzi i kanałów komunikacji, edu-
kacji i kształtowania kultury organizacyjnej.

GRI - 102 - 16
GRI - 102 - 17
GRI - 205 - 2
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COMPLIANCE W PERN
Raportowany rok to także czas, który upłynął pod znakiem przygotowywania zbioru  
dokumentów ugruntowujących kulturę compliance w PERN. Spółka dba o dochowa-
nie najwyższych standardów staranności we wszystkich obszarach swojej działalności  
i społecznej odpowiedzialności poprzez wdrożenie i rozwój systemu zarządzania  
zgodnością oraz wspierania dobrych praktyk w obszarze ładu korporacyjnego.

Kluczowym elementem jest stworzenie  
skutecznego systemu zarządzania, w któ-
rym zobowiązuje się do prowadzenia swo-
jej działalności zgodnie z obowiązującym  
prawem, politykami regulacyjnymi, wymo-

gami rządowymi, standardami branżowymi, 
a także wewnętrznymi politykami i procedu-
rami przyjętymi w spółce oraz wartościami 
spółki i zasadami opisanymi w Kodeksie Etyki 
PERN S.A.

GRI - 103 - 1
GRI - 103 - 2
GRI - 205 - 2
GRI - 206 - 1
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Arkadiusz Kawecki 
Dyrektor Pionu Personalnego 

Ostatnie dwa lata po raz kolejny udowodniły,  
że jedyne, czego możemy być pewni – to ciągła 
zmiana. Jeszcze trzy lata temu nikt nie powiedział-
by, że wybuchnie pandemia i zostaniemy zamknięci   
w swoich domach, a praca zdalna stanie się  
codziennością. Nagle wykonaliśmy ogromny skok, 
z dnia na dzień przechodząc na komunikację cyfro-
wą. Z reguły takie globalne zmiany sposobu organi-
zacji i kultury pracy zajmują dekady, a my mieliśmy 
na to dosłownie chwilę. 

Jestem przekonany, że jako firma zdaliśmy ten  
egzamin. Mimo pandemii, zrealizowaliśmy wie-
le projektów w obszarze HR – wprowadziliśmy  
Model Kompetencji PERN, przeprowadziliśmy 
oparte na nim rozmowy rozwojowe. Przeszliśmy 
również na rekrutację w formule online.

W bezpieczny sposób zorganizowaliśmy najwięk-
szą w historii firmy akcję na rzecz społeczności 
lokalnych – PERN Razem. Pracowaliśmy wspólnie  
w  pięciu lokalizacjach, by zostawić po sobie po-
zytywny ślad i zrobić coś dobrego dla środowisk  
wokół naszych bazy.

Dbamy o relacje ze wszystkimi interesariuszami. 
Jedną z naszych firmowych wartości jest PART-
NERSTWO. W PERN wierzymy, że wzajemne zaufa-
nie, współpraca i skuteczne porozumiewanie się  
determinują osiągnięcie celów. Tworzymy warunki 
współpracy, opierając ją na szacunku, uczciwości  
i poszanowaniu godności.

Co dla mnie ważne – nie są to puste słowa. Ze sta-
tystyk, które prezentujemy w tym raporcie, wyni-
ka jednoznacznie, że pracownicy chcą pracować 
w PERN i że jest im tu dobrze. Ci, którzy pracowali 
wcześniej w innych miejscach, gdy przychodzą do 
PERN – zostają z nami na dłużej. 

Siłą PERN jest sprawny i doświadczony zespół
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NASZE MIEJSCE PRACY
Siłą każdej firmy są jej pracownicy, to dzięki nim PERN zapewnia 24h/7dni bezpie- 
czeństwo energetyczne naszego kraju. Dlatego spółka dba o swoich pracowni-
ków – dzieli się zyskiem, otacza opieką nie tylko ich, ale również całe rodziny. Dużą 
wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić nie tylko przyjazne środowisko pracy,  
ale również wspierać możliwość rozwoju i zaangażowanie osób pracujących w naszej  
firmie. Zwracamy uwagę na kwestie równego traktowania oraz jasne kryteria  
pomiaru kompetencji.

GRI - 103 - 1
GRI - 103 - 2
GRI - 401 - 2

Wszyscy pracownicy spółki, niezależnie od 
wymiaru czasu pracy i rodzaju umowy, są  
objęci Zakładowym Układem Zbiorowym  
Pracy. Dokument reguluje warunki i uprawnie-
nia pracownicze oraz dodatkowe świadczenia 
oferowane pracownikom przez spółkę.

Opieką w zakresie socjalno-bytowym oraz 
ochrony zdrowia, otaczamy nie tylko pracow-
ników, ale i ich rodziny. Nie zapominamy rów-
nież o emerytach i rencistach.

Efektem realizacji celów w 2021 r. była premia 
uznaniowa w wysokości 30% miesięcznego 
wynagrodzenia. Na konta pracowników trafiła 
również nagroda za wynik roku 2020. 

Najbardziej zaangażowani pracownicy pod  
koniec roku otrzymali dodatkowowe premie 
ze specjalnych Funduszy. W 2021 r. nastąpił 
także wzrost wynagrodzeń – wszyscy pracow-
nicy naszej spółki otrzymali 5% podwyżki.

W PERN wszyscy pracownicy mają możli-
wość skorzystania z dodatkowych świadczeń:  
opieki medycznej (także dla ich rodzin oraz  
dla emerytów i rencistów), świadczeń socjal-
nych oraz wsparcia z funduszu socjalnego,  
a także z dofinansowania do wypoczynku,  
ubezpieczeń grupowych, na życie i karty 
sportowej. Pracownicy, którzy przepracowali  
w spółce 12 miesięcy, mogą przystąpić do  
Pracowniczego Programu Emerytalnego.

Stabilny pracodawca

Zysk firmy zyskiem pracownika

W spółce w pierwszej kolejności obowiązuje 
rekrutacja wewnętrzna, dzięki czemu może-
my w pełni wykorzystać potencjał pracow-
ników. Jest to również dodatkowa motywa-
cja do rozwijania swoich kompetencji. Jeśli  
w firmie nie znajdujemy osób z odpowiednimi 
umiejętnościami – poszukujemy ich na rynku. 

Jako stabilny pracodawca, oprócz wcześniej 
wymienionych benefitów, oferujemy od razu 
umowę o pracę na rok, bez umowy próbnej.

W 2021 r. spółka zorganizowała praktyki studenckie i uczniowskie m.in. w pionie  
Eksploatacji i Handlowym zarówno dla studentów uczelni, jak i uczniów szkół zawodo-
wych, współpracując w tym zakresie głównie z Politechnikami: Łódzką, Śląską, Białostocką  
i Warszawską.

Bardzo ważna jest dla nas szybka i efek-
tywna adaptacja. Pierwszego dnia nowi 
pracownicy poznają swoje miejsce pracy  
– uczestniczą w spotkaniach przygotowanych 
i prowadzonych przez przedstawicieli różnych 
pionów. W intranecie udostępniliśmy specjal-
ną zakładkę z przydatnymi materiałami, które 
mogą być pomocne w początkowym okresie 
pracy. 

Dołącz do nas, czyli rekrutacja

Praktyki uczniowskie i studenckie
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PRACOWNICY  
W LICZBACH

ZATRUDNIENIE NA 31.12.2021

PRZECIĘTNY STAŻ PRACY NA 31.12.2021

GRI - 103 - 1
GRI - 103 - 2
GRI - 401 - 1

GRI - 102 - 41

Nasze działania dają wymierne efekty. Ze statystyk wynika, że PERN S.A. 
to miejsce pracy, w którym zostaje się na dłużej. Średni czas pracy w in-
nych miejscach niż PERN jest dwa razy krótszy niż praca w naszej spółce.  
W przypadku kobiet ten czas jest trzy razy krótszy. A to oznacza, że udało nam się 
stworzyć przyjazne miejsce z dobrymi warunkami, z którego po prostu nie chce  
się odchodzić. 

ŚREDNI WIEK PRACOWNIKÓW NA 31.12.2021

WYKSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW NA 31.12.2021
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POMIAR KOMPETENCJI
Wdrożyliśmy nowoczesny Model Kompetencji, dopasowany do potrzeb i kierunków  
rozwoju spółki. 

Stworzyliśmy zestaw kompetencji szczególnie 
istotnych dla funkcjonowania naszej firmy.  
Katalog kompetencji ogólnofirmowych, me-
nadżerskich i funkcyjnych ma wspomagać re-
alizację strategii, zapewniać spójność kultury 
organizacyjnej oraz dbać o rozwój umiejętno-
ści dostosowywania się do zmian. 

W raportowanym okresie przeprowadziliś- 
my pierwszy w spółce pomiar kompetencji, 
w wyniku którego zostały określone mocne 
strony pracowników oraz obszary do rozwoju.  
Pomiar kompetencji składał się z autoreflek-
sji oraz rozmowy rozwojowej i obejmował 

wszystkich pracowników, którzy przepracowa-
li minimum 6 miesięcy, niezależnie od zajmo-
wanego stanowiska. 

Podczas rozmowy rozwojowej pracownik wraz 
z przełożonym nie tylko podsumowali minio-
ny rok, ale również ustalili Indywidualny Plan 
Rozwoju. Pomocnym narzędziem w rozwoju 
kompetencji jest stworzony Katalog Działań 
Rozwojowych, składający się m.in. z literatu-
ry (artykuły, wywiady, felietony) oraz zadań 
wdrożeniowych, których celem jest rozwój 
kompetencji.

GRI - 404 - 3

Model Kompetencji, czyli kompas dla  
rozwoju pracowników

100% pracowników  
uczestniczyło w pierwszym 
pomiarze kompetencji oraz 
wypracowało Indywidualny 

Plan Rozwoju
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PROGRAMY ROZWOJU 
UMIEJĘTNOŚCI  
MENADŻERSKICH

Zrealizowaliśmy w spółce program rozwojowy „Komunikacja budująca współpracę”,  
w którym uczestniczyła kadra kierownicza PERN.

Celem projektu był rozwój miękkich kompe-
tencji menadżerskich – dostarczenie narzędzi 
do efektywniejszej komunikacji menadżera 
oraz wdrażanie nabytej wiedzy i umiejętności.

Efekty programu zostały wzmocnione poprzez 
indywidualne szkolenia z zakresu kompetencji 
menadżerskich, zawartych w Modelu Kompe-
tencji PERN.

Ponadto od kilku lat organizujemy warsztaty 
dla kadry kierowniczej – szóste spotkanie było  

poświęcone komunikacji i budowaniu relacji 
w oparciu o style myślenia i działania FRIS.  
Ze względu na zróżnicowanie codziennych  
zadań, rozumienie kluczowych różnorod-
ności w sposobach myślenia i działania jest  
potrzebne, aby w bardziej efektywny sposób 
zmieniać organizację. W PERN zaczynamy 
zmiany od siebie – dobra znajomość własne-
go stylu i zrozumienie mechanizmów towa-
rzyszących to pierwszy krok do zwiększania 
skuteczności komunikacji i współpracy w całej 
firmie.

GRI - 103 - 1

GRI - 404 - 2

GRI - 103 - 2
GRI - 404 - 1

GRI - 404 - 3

SZKOLENIA
Jesteśmy otwarci na stałe doskonalenie, promujemy rozwój i pełne wykorzystanie  
potencjału pracowników.

Rozwój jest jedną z wartości PERN, którą  
realizujemy przez oferowanie pracownikom 
szerokiego dostępu do różnych form eduka- 
cyjnych. Stawiamy na podnoszenie kompe-
tencji. Wspieramy także pracowników, którzy 
chcą się dzielić swoją wiedzą. 

Nasi pracownicy mają możliwość udziału  
w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, 
stacjonarnych i e-learningowych, indywidual-
nych i grupowych. Szkolenia dostosowujemy 
zarówno do stażu pracy w firmie (np. przy-

gotowaliśmy specjalne materiały adaptacyj-
ne dla nowych pracowników), jak również  
do rodzaju wykonywanych zadań i typu  
stanowiska.

Planując rozwój pracowników, wykorzystuje-
my metodę 70-20-10, która polega na zasto-
sowaniu skutecznych i elastycznych sposo-
bów nabywania kompetencji w miejscu pracy  
oraz wzmacnia poczucie odpowiedzialności  
za własny rozwój. 

Silna spółka  
dzięki rozwojowi pracowników

GRI - 103 - 1

GRI - 404 - 2

GRI - 103 - 2
GRI - 404 - 1

GRI - 404 - 3
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EDUKACJA  
I ROZWÓJ ONLINE

Wszyscy pracownicy spółki, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju umowy,  
mają dostęp do szkoleń e-learningowych oraz wewnętrznych.

Pracownicy PERN mogą korzystać z bogatej 
oferty szkoleń, które umożliwiają zarówno 
podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodo-
wych, jak i rozwój kompetencji miękkich. 

Podczas pandemii uruchomiliśmy własną  
platformę e-learningową, do której dostęp 
mają wszyscy pracownicy. Strona zawiera 

skróty szkoleniowe oraz pełnowymiarowe 
szkolenia, co pozwoliło na wprowadzenie 
większej elastyczności w doborze tematów  
i czasu przeznaczonego na ich realizację. 

Baza szkoleń jest stale aktualizowana i zawie-
ra również szkolenia online nagrywane przez 
ekspertów wewnętrznych.   

Wspieramy kulturę dzielenia się wiedzą.  
Podczas pracy zdalnej pojawiły się nowe moż-
liwości przeprowadzania warsztatów i skorzy-
stania z doświadczeń trenerów wewnętrz-
nych. Szkolenia wewnętrzne prowadzone 
przez koleżanki lub kolegów cieszyły się zain-
teresowaniem. Ich zakres obejmował: 

• obsługę narzędzi pracy zdalnej, 

• aplikacje biznesowe, 

• zagadnienia z cyberbezpieczeństwa, etyki, 
komunikacji interpersonalnej i standardów 
pracy.

GRI - 404 - 1

Efektywne wykorzystanie nowego potencjału, 
czyli trenerzy wewnętrzni
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WSPIERAMY  
INNOWACYJNOŚĆ  
NASZYCH PRACOWNIKÓW

W 2021 r. po raz pierwszy uruchomiliśmy kon-
kurs pod nazwą Bank Pomysłów. Inicjatywy 
można było zgłaszać indywidualnie lub zespo-
łowo w trzech kategoriach: efektywność, pod-
noszenie jakości i bezpieczeństwo pracy oraz 

ekologia. Spośród 61 nadesłanych zgłoszeń 
Kapituła Konkursowa wybrała 4 najciekawsze. 
Pomysł, który zajął pierwsze miejsce został 
przetestowany i uruchomiony w Bazie Paliw  
w Kawicach.

GRI - 103 - 1
GRI - 103 - 2

Zachęcamy pracowników do dzielenia się pomysłami na zmiany w naszej firmie.  
Dzięki temu nie tylko zyskujemy redukcję kosztów i poprawę procesów, ale także  
budujemy poczucie sprawczości, wpływu na swoje miejsce pracy oraz odpowiedzialno-
ści za ekonomię pracy i realizację celów. 

DIALOG ZE STRONĄ  
SPOŁECZNĄ

Nasze działania opieramy na zasadzie partnerstwa – to ważny element funkcjonowania 
firmy.

PERN współpracuje ze stroną społeczną  
w zakresie określonym przepisami prawa 
pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. 
Spółka konsultuje ważne decyzje z organi-
zacjami pracowniczymi. Stała współpraca  
jest istotna, ponieważ umożliwia aktywny 
udział pracowników w podejmowaniu kluczo-
wych decyzji, jest to również dodatkowy kanał 
komunikacji. 

Reprezentację pracowniczą tworzą Związki  
Zawodowe oraz Rada Pracowników. 

Spotkania z organizacjami związkowymi  
i Radą Pracowników są organizowane przy-
najmniej kilka razy w roku, a informacje o pla-
nowanych zmianach przekazywane są stronie 
społecznej.

GRI - 103 - 1
GRI - 103 - 2
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PRACA W CZASIE  
COVID-19

Komunikacja wewnętrzna

2021 to drugi rok pandemii i pracy w trybie hybrydowym. Aby ograniczyć rozprze-
strzenianie się koronawirusa, wszystkie możliwe aktywności realizowaliśmy online.  
Skupiliśmy się na dalszym usprawnianiu komunikacji oraz propagowaniu zasad  
bezpiecznego funkcjonowania podczas pandemii.

W okresie zwiększającej się liczby zakażeń 
koronawirusem w kraju maksymalizowaliśmy 
wykonywanie obowiązków w trybie zdalnym 
– wszędzie tam, gdzie było to możliwe. Kon-
takty między pracownikami ograniczaliśmy 
do niezbędnego minimum. W zależności od 
zmieniającej się sytuacji epidemicznej prze-
chodziliśmy z pracy zdalnej na hybrydową. 

Dzięki specjalnej aplikacji w intranecie mie-
liśmy pełną wiedzę o bezpośrednich kontak-
tach z pracowników z osobami zakażonymi, 

co pomogło szybko przecinać potencjalne łań-
cuchy zakażeń. Aby jak najbardziej ograniczyć 
rozprzestrzenianie się koronawirusa, praco-
dawca finansował testy PCR osobom, które 
miały kontakt z osobami zakażonymi.

W intranecie zamieściliśmy również spe- 
cjalną sekcję, służącą rejestracji rozpoczęcia  
i zakończenia czasu pracy zdalnej (dostęp  
zarówno przez komputer, jak i telefon komór-
kowy). Większość spraw kadrowych można 
było załatwić online.

Od początku pandemii prowadzimy kampa-
nię informacyjną, dotyczącą zasad bezpie- 
czeństwa, obowiązujących obostrzeń, ale tak-
że tego, jak radzić sobie w tej trudnej sytuacji. 
Dział BHP na bieżąco przygotowywał wytycz-
ne przy wsparciu lekarza, tak aby były one 
oparte na najświeższej wiedzy. Przygotowali-
śmy bazę z artykułami, filmami, rozmowami  
z osobami, które już przeszły zakażenie,  

instruktażami, informacjami dotyczącymi ko-
ronawirusa, ale również poradami na temat 
pracy i nauki zdalnej. W czasie pracy zdalnej 
pracownicy mieli utrudniony kontakt bezpo-
średni, dlatego uruchomiliśmy również dodat-
kowe forum online do dzielenia się ciekawymi 
linkami, pomysłami i ćwiczeniami. 

Szkolenia podczas pandemii

GRI - 103 - 1

GRI - 403 - 2

GRI - 103 - 2
GRI - 403 - 1

GRI - 403 - 4
GRI - 403 - 6

Szkolenia podczas pandemii

Przeniesienie procesów do systemu online 
oraz uruchomienie trybu pracy zdalnej wyma-
gały nowych umiejętności oraz kompetencji, 
dlatego dla całej kadry kierowniczej zrealizo-
wano szkolenia z umiejętności zarządzania 
rozproszonym zespołem. 

Nastąpiły zmiany również w samej formie reali-
zowanych szkoleń – w większości odbywały się  
w przestrzeni wirtualnej.
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Bezpieczne wybory

W raportowanym roku odbyły się wybory na 
przedstawicieli pracowników do Rady Nadzor-
czej PERN. Prowadziliśmy aktywną kampanię 
informacyjną, dotyczącą zasad bezpieczeń-
stwa. Spotkanie z kandydatami odbyło się onli-
ne. Każdy pracownik przed wejściem do obiektu  
musiał zdezynfekować ręce i poddać się po-

miarowi temperatury. Podczas wyborów były 
dostępne środki do dezynfekcji, dodatkowe 
maseczki i rękawiczki, odbywało się również 
regularne wietrzenie pomieszczeń. Do lokalu 
wyborczego wchodzono pojedynczo. Po wy-
borach nie odnotowaliśmy wzrostu zakażeń 
wśród pracowników.

Zabezpieczenie stanowisk pracy

Podstawowym elementem przeciwdzia-
łania rozprzestrzenianiu się koronawiru-
sa było zabezpieczenie stanowisk pracy  
w kancelarii, recepcji oraz cateringu po-
przez zakup i montaż przegród z pleksi, bie-
żącą dezynfekcję powierzchni, blatów oraz 

pomieszczeń i obiektów za pomocą bakte-
riobójczych lamp UV, wyposażenie obiek-
tów spółki w płyny antybakteryjne, naklejki,  
parownice, instrukcje postępowania, masecz-
ki, rękawiczki, a także nadzór nad odpowied-
nim sprzątaniem pomieszczeń.
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BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY

Zdrowe i bezpieczne warunki pracy są dla nas priorytetem oraz podstawą do wyzna- 
czania celów. Stałe dążenie do doskonałości w tym zakresie jest możliwe dzięki  
nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, zabezpieczeniom stanowisk pracy  
oraz podnoszeniu świadomości naszych pracowników i kontraktorów w zakresie  
bezpieczeństwa i higieny pracy. Eliminujemy sytuacje i okoliczności, które mogą stano-
wić zagrożenie dla pracowników spółki i kontrahentów. Posiadamy wdrożony, certyfiko-
wany przez UDT CERT system BHP, oparty o normę ISO 45001.

PERN podejmuje szereg działań, których  
celem jest utrzymywanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa, eliminacja lub minimalizo-
wanie zagrożeń oraz podnoszenie świado-
mości pracowników i kontrahentów na temat  
kultury bezpiecznej pracy. 

Działania na rzecz poprawy warunków  
pracy są konsultowane ze stroną społeczną 
w ramach komisji ds. bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. Spółka jest otwarta na inicjatywy  
i uwagi pracowników, które prowadzą do  

stałego kształtowania warunków pracy.   
Systemem oceny objęte są zmiany w orga-
nizacji pracy, środki ochrony indywidualnej,  
wyposażenie stanowisk, wprowadzenie no- 
wych procesów technologicznych oraz sub- 
stancji chemicznych pod kątem ochrony  
zdrowia i życia pracowników.

PERN na bieżąco komunikuje wymagania  
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pra-
cownikom oraz kontrahentom.

GRI - 403 - 1

GRI - 103 - 1
GRI - 103 - 2

GRI - 403 - 5

GRI - 403 - 3

GRI - 403 - 7

GRI - 403 - 2

GRI - 403 - 6

GRI - 403 - 4

GRI - 403 - 8
GRI - 403 - 10
GRI - 403 - 10

Systemem zarządzania bezpieczeństwem  
i higieną pracy są objęci wszyscy pracownicy 
PERN oraz inne osoby, wykonujące tymczaso-
we prace na terenie zarządzanym przez PERN. 

Spółka stosuje różne rodzaje komunikacji wy-
magań z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy, skierowane zarówno do pracowników, 
jak również do wykonawców.

Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych 
pracowników i pracowników naszych  
kontrahentów

Przykładem są prace szczególnie niebezpiecz-
ne, które są w 100% objęte nadzorem nowo-
czesnego systemu poleceń na prace w postaci 
e-polecenia. Dzięki temu rozwiązaniu koordy-
nowane są również niezbędne do wykonywa-
nia prac niebezpiecznych uprawnienia osób 
wykonujących prace w PERN i dla PERN.

W spółce zostały wdrożone wysokie standar-
dy profilaktyki zdrowotnej. Badania lekarskie 
wstępne, okresowe i kontrolne są przeprowa-

dzane przez lekarza uprawnionego do badań 
profilaktycznych, w oparciu o skierowanie za-
wierające informacje o wszystkich czynnikach 
szkodliwych oraz warunkach uciążliwych, 
występujących na danym stanowisku pracy. 
Badania lekarskie okresowe są prowadzone  
w terminach wskazanych przez lekarza  
uprawnionego do badań profilaktycznych. 
Dbałość o zdrowie pracowników, bezpiecz-
ne warunki pracy, dodatkowa profilaktyka,  
pakiety sportowe to nasze piorytety.

Priorytetem w obszarze BHP jest minimali-
zacja ryzyka wypadków podczas pracy oraz 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Stan  
bezpieczeństwa i higieny pracy podlega  
ciągłej trosce pracodawcy i doskonaleniu 
poprzez duże nakłady inwestycyjne na infra-
strukturę, organizację pracy oraz zwiększe-
nie prewencji w obszarze BHP. Przekłada się  
to bezpośrednio na bezpieczne warunki  
pracy i niskie wskaźniki wypadkowości.  
Oprócz profilaktyki i szkoleń, kluczowa jest 

również nauka na doświadczeniach. Wszyst-
kie, nawet tylko potencjalnie niebezpieczne 
zdarzenia są analizowane i służą do doskona-
lenia mechanizmów zapobiegających ich po-
wtórnemu wystąpieniu. 
 
Wdrażane działania profilaktyczne i zapobie-
gawcze oraz wysoka świadomość pracowni-
ków skutkują tym, że od kilku lat wskaźniki 
wypadkowości w PERN maleją.

Zapobiegamy incydentom wypadkowym
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Stawiamy na prewencję oraz budowanie 
kultury opartej na odpowiedzialności pra-
codawcy, pracowników i wykonawców  
za wspólne bezpieczeństwo w pracy i poza 
nią.Poprzez kampanie profilaktyczne popula-

ryzujemy tematykę bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Z działaniami na rzecz zdrowia i bez-
pieczeństwa staramy się docierać nie tylko do  
naszych pracowników, ale i do ich rodzin. 

Bezpieczeństwo w pracy i poza nią

Systematycznie opracowujemy analizy za-
grożeń i podejmujemy odpowiednie dzia-
łania zapobiegawcze, żeby minimalizować 
ryzyko zawodowe. Aby zapewnić pracowni-
kom skuteczną ochronę przed zagrożeniami 
występującymi w środowisku pracy, wszyst-
kie stanowiska pracy objęte są oceną ryzyka  
zawodowego. 

Analiza warunków pracy, zmiany organizacyj-
ne, zmiany w procesach pracy, nowe rozwią-
zania techniczne, wpływ substancji niebez-
piecznych na zdrowie pracowników to tylko 
kilka elementów, które stanowią przedmiot 
oceny ryzyka, realizowanej w PERN przez  
obszar BHP we współpracy z pracownikami  
i ich przełożonymi. 

Prowadzimy kampanie informacyjne oraz  
zapewniamy wszystkim zatrudnionym udział 
w szkoleniach – zarówno obligatoryjnych,  
jak i stwarzających możliwość zdobycia dodat-
kowych uprawnień.

Aktualizujemy i utrwalamy wiedzę oraz umie-
jętności naszych pracowników dzięki cy-
klicznym szkoleniom BHP, w szczególności  
z zakresu:

• przepisów i zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy, związanych z wykony-
waną pracą, w tym z pracą szczególnie  
niebezpieczną,

• zagrożeń związanych z wykonywaną  
pracą oraz metod ochrony przed tymi  
zagrożeniami,

• postępowania w razie wypadku i w sytu-
acjach zagrożeń,

• znajomości przepisów oraz nowych roz- 
wiązań techniczno-organizacyjnych,

• profilaktyki zdrowotnej, w tym profilak-
tyki COVID-19.

Realizując obowiązek prawny, prowadzi-
my szkolenia wstępne i okresowe BHP,  
a dodatkowo różne formy szkoleń fakulta-
tywnych, podnoszących wiedzę w zakre- 
sie bezpieczeństwa, zdrowych warunków  
pracy i życia, zasad sanitarnych i prewencji  
COVID-19. 

Systemem szkoleń związanych z zagrożeniami 
objęci są kontrahenci PERN, wykonujący prace 
na terenie naszych obiektów. O zagrożeniach 
i zasadach bezpieczeństwa informujemy gości 
oraz inne osoby wchodzące na tereny baz.

Do określenia poziomów ryzyka stosuje się 
metodę Risk Score, jakościową, wskaźniko-
wą metodę oceny ryzyka, określoną przez  
3 parametry: 

• potencjalne straty, 
• ekspozycję (narażenie), 
• prawdopodobieństwo wystąpienia 
      zdarzenia. 

W procesie oceny ryzyka zawodowego wszys- 
cy pracownicy uzyskują informacje o zagroże-
niach, środkach profilaktycznych, metodach  
i organizacji pracy w sposób bezpieczny.

Analizujemy również zagrożenia i ryzyka,  
wynikające z prac i usług podmiotów  
zewnętrznych.

Ocena ryzyka zawodowego

Szkolenia BHP
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W raportowanym okresie pracownicy Dzia-
łu BHP przeprowadzili łącznie 140 kontroli 
obiektów spółki, do których należy infra-
struktura technologiczna oraz budynki: admi-
nistracyjno-socjalne, wiaty, magazyny, obiekty 
techniczne i teletechniczne. Wszystkie posia-
dają książki obiektów budowlanych, w których 
zamieszczamy wpisy o bieżących przeglądach  
i konserwacjach oraz ich osprzęcie (instalacje 
odgromowe, wentylacja, przewody komino-
we, instalacja elektryczna i grzewcza). Cała  
infrastruktura techniczna, technologiczna 

oraz socjalno-biurowa spełnia wszystkie  
wymagania prawne oraz jest odpowiednio 
wyposażona w urządzenia służące do zabez-
pieczenia pracowników. 

W ostatnich latach wprowadziliśmy szereg 
usprawnień, np. nowoczesny system instalacji 
przeciwupadkowych, wodne prysznice ratun-
kowe oraz dodatkowe wyposażenie obiektów 
w środki i urządzenia higieniczne, mające 
na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się  
koronowirusa.

W realizacji strategicznych inwestycji bar- 
dzo ważna jest dla nas terminowość, ale 
zawsze najważniejsze jest bezpieczeństwo. 
Dbamy o nie na każdym etapie – od projek-
tu do efektu. Działaniami związanymi z BHP 
objęte są wszystkie fazy nowych inwestycji: od 
uzgadniania koncepcji, poprzez projektowa-
nie, do nowych uruchomień i oddawania in-
westycji do eksploatacji. Dokładamy wszelkich 
starań, aby wszystkie nasze działania były bez-
pieczne zarówno dla pracowników, otoczenia 
i infrastruktury. 

Podmioty zewnętrzne, wykonujące prace 
dla PERN są zobligowane do przestrzegania 
obowiązujących procedur i zasad w zakre-
sie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.  
Od pracowników firm zewnętrznych wyma-
gamy posiadania aktualnych badań lekarskich 
oraz odpowiednich kwalifikacji i uprawnień  
do wykonywanych prac, a także oceny ryzyka  
na wykonywane prace. 

Dbamy o bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo podczas realizacji 

Wykonawców prac na obiektach PERN obowią-
zują zasady bezpieczeństwa w zakresie: bhp, 
ochrony środowiska, ochrony przeciwpożaro-
wej, ochrony i bezpieczeństwa, zasady te są  
dostępne na platformie zakupowej PERN i sta-
nowią integralny załącznik do każdej umowy na  
realizację prac. 

Regularnie spotykamy się z wykonawcami,  
by rozmawiać na temat bezpieczeństwa  
pracy, szczególnie podczas:

• instruktaży z zakresu bezpieczeństwa 
pracy dla Wykonawców PERN,

• opiniowania IBWR, BIOZ i Projektowania 
Organizacji Robót,

• szkolenia pracowników GWI przed rozru-
chem technologicznym, kontroli maszyn, 
urządzeń i środków ochrony indywidual-
nej w tym w strefach zagrożenia wybu-
chem,

• organizowanych cotygodniowych rad 
budowlanych.
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WSPÓŁPRACA  
Z PAŃSTWOWĄ  
STRAŻĄ POŻARNĄ

Mając świadomość spoczywającej na spółce odpowiedzialności, w szczególności  
w trosce o bezpieczeństwo pracowników, okolicznych mieszkańców jak i środowiska 
naturalnego, PERN na bieżąco współpracuje ze wszystkimi instytucjami mogącymi  
przyczynić się do dalszej redukcji ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.  
Szczególną rolę odgrywa współpraca z Państwową Strażą Pożarną oraz innymi specjali-
stycznymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

We wszystkich obiektach i instalacjach spółki 
prowadzone są okresowo praktyczne ćwicze-
nia doskonalące i koordynujące siły i środki  
Zakładowych Straży Pożarnych PERN S.A., 
Państwowej Straży Pożarnej, specjalistycz-
nych jednostek ochrony przeciwpożarowej 
oraz pracowników. 

Kontrole i odbiory obiektów
Państwowa Straż Pożarna prowadzi cykliczne 
kontrole obiektów spółki oraz odbiory insta-
lacji, co gwarantuje utrzymanie najwyższego 
poziomu bezpieczeństwa pożarowego i zapo-
bieganie poważnym awariom przemysłowym.

Doskonalimy wiedzę  
Służby merytoryczne PERN wraz z Państwo-
wą Strażą Pożarna uczestniczą w konferen-
cjach i szkoleniach w celu podnoszenia i ak-
tualizacji wiedzy, bieżącej wymiany informacji  
i doświadczeń. Ponadto przedstawiciele  
zakładu pracują wspólnie z funkcjonariu-
szami Państwowej Straży Pożarnej w zespo-
łach roboczych na etapie inicjowania zmian,  

opracowywania i opiniowania projektów  
aktów prawnych w procesie legislacyjnym  
w podległym zakresie merytorycznym.

GRI - 103 - 2
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GRI - 103 - 1
GRI - 102 - 15

GRI - 103 - 2
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PERN jest liderem logistyki paliwowej i energe-
tycznej, i dlatego czujemy się zobowiązani do  
minimalizacji naszego negatywnego wpływu na  
środowisko naturalne. Chcemy tak prowadzić  
biznes, aby stał się on bardziej ekologiczny.  
Nie unikniemy zmian na rynku, a by im sprostać, 
zmieniamy i rozwijamy kompetencje pracowników. 
To ludzie dokonują zmian, wprowadzając bardziej 
ekologiczne technologie i transformacja rozpoczy-
na się właśnie od nich. 

Dbamy o zrównoważony rozwój podstawowych 
obszarów: biznesowego, społecznego i ekologicz-
nego. Stawiamy sobie wysoko poprzeczkę. Jednym 
z kluczowych elementów naszej strategii jest ogra-
niczenie wpływu PERN na otoczenie – inwestujemy 
w nowe rozwiązania chroniące środowisko, a tak-
że zmniejszenie zużycia wody, plastiku i papieru. 
Zmieniamy nasze nawyki, a z nimi także firmę. Szu-
kamy nowych technologii, które są bardziej przy-
jazne środowisku, takie jak własny prąd z instalacji 
fotowoltaicznych.

Nasze inwestycje obejmują również rozwój infra-
struktury przesyłowej. Rurociąg to najbardziej eko-
logiczny transport ze względu na minimalizację od-
działywania na otoczenie – nie ma spalin, hałasu, 
zatłoczonych dróg i wypadków. 

Magda Korulczyk 
Zastępca Dyrektora Pionu Bezpieczeństwa i BHP 

Dbamy o zrównoważony rozwój wszystkich  
obszarów działania
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NASZ WPŁYW  
NA ŚRODOWISKO

PERN dokłada wszelkich starań, by ograniczać swoje oddziaływanie na środowisko 
naturalne oraz otoczenie. Od wielu lat prowadzimy szeroki program inwestycji eko-
logicznych, polegający m.in. na ograniczaniu wpływu działalności eksploatacyjnej  
na środowisko. Pod ścisłą kontrolą są nowe inwestycje – budowa kolejnych  
zbiorników na ropę naftową i paliwa odbywa się w oparciu o najwyższe standardy  
bezpieczeństwa ekologicznego.

Działalność w zakresie ochrony środowiska 
prowadzimy w oparciu o nieustannie do-
skonalony, zgodny z ISO 14001:2015 proces 
Utrzymania Systemu Zarządzania Środowi-

skiem, stanowiący element certyfikowanego 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania, funk-
cjonującego w PERN.

Zanieczyszczenia powietrza pochodzące  
z transportu, takie jak m.in. pyły zawieszone  
i dwutlenek azotu, szkodzą zdrowiu i środo-
wisku. Ograniczenie transportu samochodo-
wego i niższa emisja spalin to znaczący krok  
w kierunku poprawy jakości powietrza. 

Transport rurociągowy jest najbezpieczniejszą 
formą transportu ropy naftowej i jej produk-
tów. Przed rozpoczęciem budowy przeprowa-
dzamy złożony proces projektowania, który 
uwzględnia m.in. ustalenia oceny oddziaływa-
nia na środowisko, wyniki badań geotechnicz-
nych i szereg innych uwarunkowań, będących 
następstwem wymagań prawnych i technolo-
gicznych. 

Rury stalowe, które wykorzystujemy pod-
czas budowy rurociągu produktowego Boro-
nów – Trzebinia, są wyprodukowane zgodnie  
z obowiązującymi normami i przy zachowaniu 
najwyższych standardów jakościowych. Rura, 
zanim trafi na plac budowy, jest poddawa-
na ok. 45 różnym próbom i testom, w tym 
badaniom radiograficznym połączeń spawa-
nych, próbom szczelności, badaniom statycz-
nego rozciągania, magnetyzmu szczątkowego.  
Następnie rury są wysyłane do producen-
ta izolacji, gdzie poddaje się je kolejnym  
30 testom i próbom, tj.: badaniom ciągłości 
izolacji, pomiarom rezystancji powłoki izolacji. 
Dodatkowe badania, np. szczelności, wytrzy-
małości, rezystancji powłoki izolacji, są wyko-
nywane na terenie budowy.

GRI - 103 - 1
GRI - 103 - 2
GRI - 304 - 2

GRI - 102 - 11
GRI - 102 - 15

Niezawodność, ekologia i bezpieczeństwo, 
czyli transport rurociągowy

Nad całością produkcji rur i łuków, tj. zgod-
ności z zapisami norm i przepisów, czuwa 
(na specjalną prośbę PERN) Urząd Dozoru  
Technicznego. Rurociąg będzie podłączony do 
systemu ochrony katodowej, co uchroni go 
przed korozją.

W fazie eksploatacji oddziaływanie infrastruk-
tury liniowej na środowisko naturalne jest 

znikome. Wyjątek stanowią zdarzenia awa-
ryjne, w szczególności te, których skutkiem 
jest uwolnienie transportowanego medium 
do środowiska. Większość takich sytuacji jest 
spowodowana przez osoby trzecie na skutek 
celowego i nieuprawnionego działania. 

Przygotowując każdą inwestycję, staramy 
się, by miała ona jak najmniejszy wpływ  
na otoczenie zarówno pod względem społecz-
nym, jak i ochrony środowiska. Nie jesteśmy  
w stanie całkowicie go wyeliminować i dla-
tego część infrastruktury liniowej przechodzi 
przez tereny cenne przyrodniczo. Są one ob-
jęte rozmaitymi formami ochrony przyrody,  
np. Warszawski Obszar Chronionego Krajo-
brazu, Obszar Natura 2000 OSO Dolina Liwca, 
Obszar Natura 2000 SOO Ostoja Nadliwiecka, 
Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdań-

skich, Obszar Natura 2000 OSO Dolina Środ-
kowej Wisły, Obszar Natura 2000 SOO Kampi-
noska Dolina Wisły.

Podobna sytuacja dotyczy obiektów punkto-
wych – baz magazynowych oraz stacji pomp – 
niejednokrotnie są one położone na terenach 
cennych przyrodniczo lub w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie, np. Obszar Chronionego Krajo-
brazu Dolina Bugu, Park Krajobrazowy Dolina 
Słupi – otulina, Park Krajobrazowy Lasy nad 
Górną Liswartą.

Działalność na terenach cennych przyrodniczo
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Dokładamy wszelkich starań, by ograni-
czać do minimum nasze oddziaływanie na 
środowisko naturalne oraz szeroko pojęte 
otoczenie. W działania te wpisuje się m.in. 
stosowanie zasady przezorności oraz niero-
zerwalnie z nią związanej, wynikającej wprost  
z obowiązujących przepisów prawa, zasady 
prewencji.

Działalność PERN nie wpływa znacząco  
na bioróżnorodność obszarów chronio-
nych. Wpływ ten jest najbardziej widoczny 
w momencie realizacji zadań inwestycyjnych  
na nowych terenach oraz zadań inwestycyj-
nych i remontowych na terenach już zajętych 
przez infrastrukturę PERN. Zazwyczaj jest to 
jednak oddziaływanie chwilowe i odwracalne,  
a w szczególnych przypadkach podlegające 
kompensacji przyrodniczej.

W zależności od rodzaju przedsięwzięcia – 
jego rozmiaru, złożoności i lokalizacji, podej-
mujemy niezbędne działania, aby opracować 
dokumentację i pozyskać wymagane zgody 
formalno-prawne.

Bardzo ważną częścią przygotowania inwesty-
cji jest inwentaryzacja przyrodnicza terenu, 
screening (ocena wstępna) oraz monitoring 
przedrealizacyjny. Dzięki temu mamy wie-
dzę o elementach środowiska wymagających 
szczególnej ochrony i zaplanowania specjal-
nych działań. 

Największe przedsięwzięcia wiążą się z naj-
wyższym ryzykiem, stąd niejednokrotnie pro-
wadzone są one pod czujnym okiem nadzo-

ru przyrodniczego. Nieobce są nam również  
wymagania związane z monitoringiem przed-
sięwzięcia na etapie eksploatacji. Badania, 
pomiary oraz bieżący nadzór nad parame-
trami procesu technologicznego to kolejny 
element składający się na bezpieczeństwo  
ludzi i środowiska.

Wszystkie prace budowlane wiążą się z inge-
rencją w najbliższe otoczenie. Czasowo wzra-
sta poziom hałasu, wykorzystywany sprzęt 
powoduje wzrost emisji zanieczyszczeń do po-
wietrza, są także wytwarzane odpady i ścieki. 
W obrębie placu budowy lub pasa montażo-
wego usuwana jest roślinność, wykonywane 
są wykopy, czasem odwodnienia. 

Kluczowym elementem realizacji każdej  
inwestycji jest przywrócenie terenu do stanu 
pierwotnego, czyli rekultywacja mechaniczna, 

odtwarzanie melioracji, właściwe rozmiesz-
czenie gleby, a w niektórych przypadkach  
nasadzenia i zasiewy.

Dowodem dotrzymywania wysokich standar-
dów jakości środowiska jest występowanie 
na terenie baz PERN ciekawych okazów flory, 
jak również fauny. Stałymi bywalcami lub czę-
stymi gośćmi naszych obiektów są dziki, sar-
ny, lisy i zające. Zaobserwować można także: 
dzięcioły, dudki, sikory, kosy. Pracownicy baz 
widywali bociana czarnego czy ptaki drapież-
ne różnych gatunków. Spotkać można także 
przedstawicieli płazów i gadów, tj. ropuchę, 
padalca, zaskrońca, jaszczurkę zwinkę  czy 
żmije zygzakowatą. Rozległe tereny pokryte 
są różnorodną roślinnością charakterystyczną 
dla pól, łąk i lasów. Drzewostany przeważające 
w większości lokalizacji są sosnowe, dębowe 
i brzozowe. Na terenie bazy paliw w Zamku 
Bierzgłowskim rośnie prawie 200-letni dąb.

Ograniczamy wpływ na otoczenie

Ochrona środowiska w trakcie budowy
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Bezpieczeństwo i niezawodność operacyj-
na systemów rurociągowych to nasze prio-
rytety, i dlatego poddaje się je regularnie  
rygorystycznym kontrolom i badaniom wy-
konywanym przez szereg instytucji i agencji  
(państwowe i międzynarodowe urzędy dozo-
ru technicznego), a na bieżąco są monitoro-
wane przez systemy detekcji wycieków. 

Normalna eksploatacja infrastruktury liniowej 
ma minimalny wpływ na środowisko.

PERN nadzoruje parametry procesu tech-
nologicznego w reżimie ciągłym, a wskaźniki  
i parametry jakości środowiska, bądź wprowa-
dzanych do niego emisji są w formie cyklicz-
nych badań realizowanych przez akredytowa-
ne jednostki. Do regularnych badań z zakresu 
ochrony środowiska należą m.in. badania  
jakości ścieków i wód opadowo-roztopowych, 
badania emisji z instalacji odzysku par ben-
zyn, badania środowiska gruntowo-wodnego,  
badania odcieków ze składowisk odpadów, 
badania osadów ściekowych i inne. 

Ochrona środowiska podczas eksploatacji

Metoda HDD polega na wykonywaniu pozio-
mych przewiertów sterowanych, głęboko pod 
przeszkodami. Wykorzystuje się ją najczę-
ściej do budowy odcinków sieci przesyłowych  
w trudnych warunkach – przy przekroczeniach 
większych rzek, kanałów, wałów przeciwpo-
wodziowych czy terenów chronionych. Coraz 
częściej stosowana ze względu na skuteczność 
w niemalże każdych warunkach gruntowych.

Realizowane w toku inwestycji przekrocze-
nia rzek i cieków wodnych, z wykorzystaniem 
technologii HDD, zwiększyły bezpieczeństwo 
infrastruktury liniowej oraz środowiska grun-
towego, wód podziemnych i powierzchnio-
wych. 

Technologie zbiorników 
 – bezpieczeństwo przede wszystkim

Technologie stosowane przez PERN w odda-
wanych do eksploatacji w 2021 r. zbiornikach 
magazynowych ropy i paliw, mających nieba-
gatelny wpływ na bezpieczeństwo procesowe 

i bezpieczeństwo środowiska naturalnego, to:
• podwójne dna, 
• konstrukcja dwupłaszczowa, 
• uszczelnienia dachów pływających. 

Korzystamy z technologii najbardziej  
przyjaznych środowisku

W warunkach normalnej eksploatacji rurociąg 
nie powoduje emisji hałasu, nie ma wpływu 
na skład gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych. Nie wpływa na wygląd krajobrazu, 
nie jest również przeszkodą w przemieszcza-
niu się zwierząt.

PERN jako właściciel infrastruktury jest  
zobowiązany do jej utrzymywania w na-
leżytym stanie technicznym, i dlatego cy-
klicznie przeprowadzamy czyszczenie stref 
bezpieczeństwa rurociągów, czyli usuwanie  
m.in. wiatrołomów, samosiejek oraz nielegal-
nych nasadzeń.

Pomimo objęcia naszej infrastruktury moni-
toringiem wizyjnym, parametrów pracy insta-
lacji oraz ochroną fizyczną, niestety zdarzają 
się próby kradzieży surowca lub produktu  
i ingerencje (tzw. wpięcia) w rurociąg, czego 
efektem mogą być wycieki. Nielegalne od-
wierty traktujemy jak zdarzenia awaryjne.  
W przypadku zdarzeń skutkujących uwol-
nieniem transportowanego lub magazyno-
wanego medium do środowiska działamy 
niezwłocznie. Sposoby reagowania, powia-
damiania i działania w przypadku zaistnienia 
takiego zdarzenia są jasno określone i znane 
naszym pracownikom. W pierwszej kolej-
ności kierujący procesem technologicznym  
we współpracy z odpowiednio przygotowany-
mi brygadami awaryjnymi oraz jednostkami 

Zakładowej Straży Pożarnej PERN lokalizują  
i zabezpieczają miejsce zdarzenia oraz podej-
mują działania zmierzające do zatrzymania 
wycieku. W następnej kolejności naprawiamy 
lub trwale zabezpieczamy uszkodzoną infra-
strukturę oraz usuwamy zanieczyszczenia śro-
dowiska. 

W początkowej fazie prace realizujemy wła-
snymi siłami. W późniejszym etapie korzysta-
my z usług wyspecjalizowanych podmiotów,  
z którymi posiadamy umowy ramowe. Wszyst-
kie działania prowadzimy zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa oraz w porozu-
mieniu z odpowiednimi służbami i organami 
administracji.

Ochrona środowiska a nielegalne odwierty  
i awarie
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Gospodarka odpadami stanowi kolejny waż-
ny element ochrony środowiska w PERN.  
Prowadzimy ją zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami i standardami. Wytwarzane przez nas  

odpady przekazywane są tylko uprawnionym  
i sprawdzonym odbiorcom, gwarantującym 
ich prawidłowe zagospodarowanie.

Uruchomiliśmy strategiczny projekt o nazwie 
„Ekologiczny PERN”. W projekcie zaplano-
waliśmy m.in. realizację 18 zadań inwesty-
cyjnych, ograniczenie zużycia wody, analizę 
wpływu PERN na środowisko, opracowanie  
i wdrożenie planu redukcji negatywnego 
wpływu PERN na środowisko oraz pozyskanie  
i uruchomienie inicjatyw proekologicznych. 

Zadania zakończone w 2021 r.: 
• modernizacja oczyszczalni ścieków  

w dwóch bazach magazynowych paliw, 

• budowa energooszczędnego oświetle- 
nia w bazach paliw, 

• modernizacja kanalizacji opadowo- 
przemysłowej w bazie magazynowej   
ropy. 

Rozpoczeliśmy realizację innych zadań, po-
legających na przebudowie sieci kanalizacji  
i oczyszczalni ścieków w kilku bazach. Na eta-
pie projektowania jest modernizacja instalacji 
odzysku par benzyn w 6 bazach paliw.

Gospodarka odpadami

Działania proekologiczne
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MYŚLIMY  
O BEZPIECZEŃSTWIE

Stoimy na straży bezpieczeństwa energetycznego całego kraju, dlatego bardzo rygo-
rystycznie podchodzimy do ochrony naszej infrastruktury oraz przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa. Stawiamy na budowanie świadomości zagrożeń wśród pracowników,  
a także na ich regularne szkolenia. Systematycznie prowadzimy również kontrole,  
konserwacje oraz specjalistyczne przeglądy naszych rurociągów i zbiorników. 

Aby jak najlepiej chronić informacje kluczo-
we dla prawidłowego funkcjonowania firmy, 
wprowadziliśmy w spółce System Zarządzania 
Bezpieczeństwem informacji (SZBI). SZBI jest 
strategią działania w zakresie zapewniania 
właściwej ochrony informacji i bezpieczeń-
stwa kluczowych usług realizowanych przez 
naszą spółkę. Składa się na nią ponad 10 do-
kumentów, zawierających zasady, instrukcje  
i procedury obowiązujące w PERN. 

Dodatkowo, jako podmiot strategiczny, je-
steśmy częściowo objęci Narodowym Pro-
gramem Ochrony Infrastruktury Krytycznej, 
którego celem jest poprawa bezpieczeństwa 

infrastruktury krytycznej, w zakresie:
• zapobiegania zakłóceniom jej funkcjono- 

wania;

• przygotowania na sytuacje kryzysowe, 
mogące niekorzystnie na nią wpłynąć;

• reagowania w sytuacjach zniszczenia lub 
zakłócenia jej funkcjonowania;

• odtwarzania infrastruktury krytycznej.

Cyberbezpieczeństwo
PERN od lat inwestuje w bezpieczeństwo  
cyfrowe, aby skutecznie chronić zarówno 
swoją infrastrukturę informatyczną, jak i całą 
firmę. 

GRI - 102 - 2
GRI - 103 - 2

Wiemy, że zapewnienie i utrzymanie od-
powiedniego poziomu bezpieczeństwa 
– zarówno fizycznego, informacji, jak i cy-
berbezpieczeństwa, to przede wszystkim 
świadomość naszych pracowników, doty-
cząca tego, jakie incydenty mogą wystąpić, 
jak na nie reagować oraz jak unikać sytuacji 
mogących powodować zagrożenie. Dlate-
go regularnie organizujemy szkolenia, doty-
czące m.in. ochrony informacji, cyberbez-
pieczeństwa i przypominamy pracownikom  

o zasadach bezpieczeństwa. Prowadzimy tak-
że stałą kampanię w komunikacji wewnętrz-
nej, wykorzystując do tego wszystkie dostęp-
ne narzędzia. 

Pracownicy Działu Ochrony i Bezpieczeństwa 
uzyskali świadectwa kwalifikacji Urzędu Lot-
nictwa Cywilnego, pozwalające na wykonywa-
nie lotów bezzałogowymi statkami powietrz-
nymi (dronami) w zasięgu i poza zasięgiem 
wzroku (VLOS i BVLOS).

Pracownicy świadomi zagrożeń 
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WIELOLETNI PLAN  
STRATEGICZNY

Wieloletni Plan Strategiczny PERN na lata 2021-2024 stawia na nowoczesne, otwar-
te podejście do klientów, działania zmierzające do doskonałości operacyjnej  
i aktywną realizację projektów prorozwojowych oraz dotyczących bezpieczeństwa  
energetycznego kraju. W ciągu czterech lat zamierzamy zwiększyć efektywność działa- 
nia i zapewnić stały, wysoki poziom przychodów.

NASZE RELACJE 
Z DOSTAWCAMI

PERN współpracuje z wieloma partnerami biznesowymi jako nabywca dóbr i usług  
z różnorodnych segmentów rynku. Zależy nam na budowie długofalowych, pozytywnych 
relacji biznesowych, opartych na wzajemnym zaufaniu, szacunku i profesjonalizmie. 
Jasne i zrozumiałe zasady to podstawa współpracy, która przynosi korzyści wszystkim 
stronom.

GRI - 103 - 1
GRI - 102 - 9

GRI - 103 - 2

Polityka zakupowa
Zasady współpracy z dostawcami PERN są  
opisane w „Regulaminie zakupów”. Dokument 
definiuje m.in. organizację procesu zakupo-
wego, role jego uczestników oraz kryteria wy-
boru wykonawców. Wyłanianie wykonawców 
odbywa się w ramach przetargów, co pozwala 
zastosować obiektywne kryteria wyboru.

Warunki udziału w postępowaniu
• uprawnienia do występowania w obrocie 

prawnym, zgodnie z wymaganiami usta-
wowymi, 

• posiadanie niezbędnej wiedzy, doświad-
czenia i uprawnień do wykonania przed-
miotu zakupu oraz dysponowanie poten-
cjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do jego realizacji,

• sytuacja ekonomiczna i finansowa zapew-
niająca wykonanie zakupu,

• niepozostawanie w sporze, w szczególno-
ści sądowym bądź arbitrażowym,

• niepodleganie wykluczeniu z postępowania.
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Współpraca w czasie pandemii
Dobre relacje z wykonawcami robót budow-
lanych to jeden z kluczy do sukcesu PERN, 
polegającego na tym, że spółka finalizuje 
szereg inwestycji przed czasem, mimo obo-
strzeń wynikających z pandemii. Rozumiemy, 
że sytuacja związana z pandemią COVID-19 
to także trudny okres dla naszych partnerów 
biznesowych, i dlatego PERN wprowadził na 
ten czas specjalny pakiet wsparcia, dzięki któ-
remu wykonawcy mogli skorzystać z szeregu 
udogodnień:

1. rozliczania wykonanych prac w okresach 
krótszych niż zapisane dotychczas w umo-

   wach i idących za tym płatności, poprzez 
wprowadzenie możliwości aktualizacji 
harmonogramów rzeczowo-finansowych 
w zależności od zaawansowania realizacji 
prac bez potrzeby aneksowania umów;

2. przyspieszonych płatności – zamiast 
30-dniowego terminu płatności, płat-
ność 14. dnia od otrzymania faktury od  
wykonawcy;

3. możliwości wcześniejszej płatności przez 
PERN za dostarczane w ramach umów ma-
teriały lub urządzenia celem, zmniejszenia 

Po podpisaniu umowy każdy wykonawca ma 
przydzielonego opiekuna, który ma stały kon-
takt z wykonawcą i podwykonawcami. Dodat-

kowe uzgodnienia, które pojawią się w trakcie 
realizacji zadania są wspólnie ustalane i zapi-
sywane w formie aneksów czy porozumień.

 obciążenia finansowego firm wykonują-
cych prace;

4. możliwości obniżenia wysokości gwaran-
cji należytego wykonania umowy na okres  
realizacji umowy do 5%.

W czasie pandemii realizowaliśmy zgodnie 
z planem postępowania zakupowe. Wytycz-
ne zmieniliśmy zgodnie z zaleceniami BHP 

– bezpośrednie kontakty ograniczyliśmy do 
niezbędnego minimum oraz zwiększyliś- 
my cyfryzację formalności. Dokumenty były 
akceptowane elektronicznie, spotkania  
i otwarcia ofert odbywały się online. Wyda-
rzenia, które musiały się odbyć „na żywo”,  
tj. próby, odbiory i dostawy inwestorskie  
były realizowane z zachowaniem wszystkich 
zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
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Paweł Zajc 
Dyrektor Pionu Eksploatacji

Logistyka to kluczowy element krwiobiegu każdego 
organizmu. Nasze efektywne planowanie i sprawne 
prowadzenie operacji to wysoka wartość dodana 
dla naszych klientów. 

Od tego, jak sprawnie działa nasza infrastruktura 
i jak szybko reagujemy na zmiany, zależy bezpie-
czeństwo nie tylko naszej spółki, ale przede wszyst-
kim bezpieczeństwo energetyczne całego kraju. 
Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zachować 
jej niezawodność i efektywność operacyjną.

Zgodnie z przyjętymi standardami realizujemy  
przeglądy, regularne remonty i modernizację  
naszych obiektów. To wszystko jednak byłoby nie-
wystarczające, gdyby nie profesjonalny i doświad-
czony zespół pracowników, który na bieżąco wery-
fikuje i podnosi poziom kwalifikacji.

Ostatnie lata to dla nas wiele zmian i wyzwań –
pierwszy duży test przeszliśmy w 2019 r., kiedy  
w rurociągu „Przyjaźń” pojawił się zanieczyszczony
chlorkami organicznymi surowiec z Rosji. Razem  
z naszymi klientami zdecydowaliśmy się na całko-
wite zamknięcie tego kierunku transportu. Przez 
46 dni ropa naftowa była dostarczana tylko drogą 
morską przez terminal rozładunkowy Naftoportu.

Jako operator kluczowej logistyki ropy i paliw zda-
liśmy ten egzamin, a konsumenci w żaden sposób 
nie odczuli skutków tego kryzysu.

Kolejnym sprawdzianem była pandemia – więk-
szość naszych pracowników związanych z eksplo-
atacją nie mogła pracować zdalnie, musiała być  
na miejscu. Zmieniliśmy model organizacyjny  
pracy, by maksymalnie ograniczyć kontakty  
i zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracow- 
nikom, jak i infrastrukturze. Dzięki wprowadzonym 
rozwiązaniom oraz wysokiej odpowiedzialności 
pracowników  zapewniliśmy niezbędną obsadę  
i ciągłość działania w tym trudnym okresie.

Słuchamy również naszych klientów i staramy  
się sprostać ich oczekiwaniom – wprowadzi- 
liśmy dla nich ułatwienia takie jak eKiosk czy Portal  
Kierowcy. Staramy się, by byli obsługiwani jak naj-
lepiej i jak najszybciej – nasze bazy regularnie biją 
kolejne rekordy napełnionych cystern drogowych.

Ciągle analizujemy różne potencjalne zagrożenia  
i z wyprzedzeniem doskonalimy nasze operacje.  
Jesteśmy dobrze przygotowani na różne scenariu-
sze, więc ze spokojem patrzymy w przyszłość.

Krwiobieg gospodarki 
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DBAMY O NASZYCH 
KLIENTÓW

GRI - 102 - 2
GRI - 103 - 1
GRI - 103 - 2
GRI - 417 - 1
WSKAŹNIK WŁASNY Badanie satysfakcji klienta odbywa się cyklicz-

nie raz w roku i ma postać ankiety. Jej celem 
jest zbadanie jakości usług świadczonych przez 
PERN i zawiera ocenę usług transportowych, 
magazynowych, obsługi finansowo-księgo-
wej oraz poziomu współpracy z klientem.  
Z wyników ankiety sporządzane jest sprawoz-
danie, zawierające zbiorcze opracowanie wy-
ników, jak również rekomendacje klientów, 

dotyczące usprawnień mogących zwiększyć 
satysfakcję ze świadczonej na ich rzecz usług.

Ocena satysfakcji w liczbach
Za 2021 r. średnia ocena usług transportu, 
magazynowania i obsługi księgowej PERN wy-
niosła 5,7 na 6 możliwych (95% na 100%) i jest 
to wynik o 10% wyższy niż uzyskany w 2020 r. 
(5,2 na 6 możliwych).

Podwyższamy standardy obsługi 
klientów

Dostawy do rafinerii są realizowane poprzez:

a) Odcinek Wschodni rurociągu „Przyjaźń", 
który łączy bazę w Adamowie z bazą  
w Miszewku Strzałkowskim. 

b) Rurociąg Pomorski łączący Bazę Gdańsk  
z bazą w Miszewku Strzałkowskim. 

c) Odcinek Zachodni rurociągu „Przyjaźń"  
łączący bazę w Miszewku Strzałkowskim  
z bazą ropy naftowej w Schwedt, należą-
cą do niemieckiego operatora MVL.

Istnieje również możliwość transportu ropy 
na trasie z/do Bazy Surowcowej w Miszewku 
Strzałkowskim do/z Podziemny Magazyn Ropy 
i Paliw (PMRiP) „Góra”, a także dostaw ropy 
polskiej z Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziem-
nego (KRNiGZ) Dębno oraz Terminala Ekspe-
dycyjnego Wierzbno na Zachód.

Usługa transportu może być również świad-
czona dla firm traderskich.

Ropa naftowa

Tak wysoka ocena otrzymana od klien-
tów w obszarze ropy jest dowodem na to,  
że w PERN podejmowane są świadome działa-
nia, których celem jest budowanie jak najlep-
szych relacji z klientami.

Podstawową działalnością PERN jest transport 
i magazynowanie ropy naftowej oraz paliw, 
przeładunek paliw i ich składowanie dla pod-
miotów zajmujących się handlem i ich dystry-
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Transport ropy naftowej w liczbach
Dostawy do rafinerii:

• dla rafinerii polskich: ponad 24 mln ton,

• dla rafinerii niemieckich: ponad 18 mln 
ton. 

Dostawy z kierunku wschodniego ok. 25,5 mln 
ton. 

Dostawy drogą morską ok. 16,5 mln ton,  
z czego 91% dla polskich podmiotów.

Transporty z PMRiP Góra i transporty polskiej 
ropy naftowej z Wierzbna i Dębna (łącznie) 
ok. 582 tys. ton. 

ŁĄCZNIE przesył ropy na wszystkich trasach  
w 2021 r. wyniósł ok. 42,5 mln ton.

W wyniku strategii dywersyfikacji dostaw, re-
alizowanej przez polskie rafinerie, pojawiają 
się w transporcie nowe gatunki ropy, co przy-
czynia się do wzrostu znaczenia dostaw mor-
skich oraz stopniowego zastępowania dostaw 
lądowych dostawami morskimi. W 2020 r.  
dostawy drogą lądową wynosiły ok. 74%, na-
tomiast 2021 r. stanowiły już tylko ok. 60%. 
Zwiększenie dostaw przez Gdańsk generuje 
zapotrzebowanie klientów na nowe pojem-
ności magazynowe, a większy ruch statków 
oznacza wzrost przychodów Grupy Kapita-
łowej PERN, dzięki obrotom generowanym 
przez Naftoport.

Magazynowanie ropy naftowej
Usługę magazynowania można podzielić  
ze względu na przeznaczenie surowca (maga-
zynowanie zapasów interwencyjnych, zapa-
sów operacyjnych i zapasów handlowych) lub 
ze względu na gatunek ropy naftowej.

MAGAZYNOWANIE ZE WZGLĘDU NA PRZEZ- 
NACZENIE SUROWCA:

• magazynowanie zapasów interwencyj-
nych – usługa jest świadczona klientom, 
którzy realizują ustawowy obowiązek 
utrzymywania zapasów obowiązkowych/
agencyjnych.

• magazynowanie zapasów operacyjnych 
– usługa świadczona dla rafinerii na ropę 
naftową przeznaczoną do przerobu.

• magazynowanie zapasów handlowych/
komercyjnych – usługa świadczona dla 
firm traderskich z branży naftowej, pod 
warunkiem posiadania przez PERN wol-
nych pojemności magazynowych.

MAGAZYNOWANIE ZE WZGLĘDU NA GATU-
NEK ROPY NAFTOWEJ

• magazynowanie ropy REBCO, 

• magazynowanie ropy niskosiarkowej. 

Zbiorniki wykorzystujemy nie tylko do świad-
czenia usługi magazynowania ropy naftowej, 
pełnią one również bardzo ważną funkcję  
w trakcie przesyłu surowca. Usługi magazy-
nowania świadczymy głównie dla przedsię-
biorstw, które korzystają także z usług trans-
portowych (wyjątek stanowi RARS). 

Klienci PERN w obszarze ropy naftowej
Główną grupę klientów PERN stanowią:

• Rządowa Agencja Rezerw Strategicz-
nych, 

• rafinerie polskie,

• rafinerie niemieckie.

PERN magazynuje benzynę, olej napędowy, 
lekki olej opałowy, biokomponenty, dodatki 
uszlachetniające do paliw oraz paliwo lotnicze. 

Usługi
SKŁADOWANIE 
Usługa obejmuje:

• rozładunek paliw do zbiorników z tran- 
sportu kolejowego lub rurociągowego,

• krótkookresowe magazynowanie,

• załadunek paliwa na transport autocyster-
nowy lub kolejowy. 

MAGAZYNOWANIE 
Usługa obejmuje:

• rozładunek paliw do zbiorników z transpor-
tu kolejowego lub rurociągowego,

• długookresowe magazynowanie,

• załadunek paliwa na transport autocyster-
nowy lub kolejowy.

USŁUGA „BILETOWA” 
Usługa polega na tworzeniu i utrzymywaniu, 
w imieniu klienta, zapasów obowiązkowych 
paliw. Klient korzystający z tej usługi realizu-
je obowiązek utrzymywania zapasów obo-
wiązkowych, nie angażując do tego własnego 
paliwa. Usługa jest adresowana również do 
importerów LPG, którzy mogą utrzymywać 
zapasy LPG zamiennie w benzynie bezołowio-
wej.

PERN świadczy usługę biletową w oleju napę-
dowym, lekkim oleju opałowym oraz w ben-
zynie.

DOZOWANIE BIOKOMPONENTÓW 
Usługa polega na:

• dozowaniu estrów do oleju napędowego, 

• dozowaniu bioetanolu do benzyn.

Usługa kierowana jest do firm, na których 
spoczywa obowiązek realizacji Narodowego 
Celu Wskaźnikowego. 

Dozowanie biokomponentów może odbywać 
się dwiema metodami:

• online, czyli podczas wydania paliwa  
do autocystern,

•  szarżowo, czyli podczas przyjmowania lub 
przetłaczania międzyzbiornikowego paliwa.

DOZOWANIE DODATKÓW FIRMOWYCH 
Usługa polega na dozowaniu do paliw dodat-
ków uszlachetniających, umożliwiających dys-
trybucję paliw pod własną marką i nazwą han-
dlową klienta. Dozowanie następuje w trakcie 
napełniania autocystern.

PRZEŁADUNEK BEZPOŚREDNI 
Usługa polega na:

• przeładunku produktów z wagonów sze-
rokotorowych do wagonów normalnoto-
rowych,

• przeładunku produktów z wagonów szero-
kotorowych do autocystern.

Bazy Paliw zlokalizowane przy wschodniej  
granicy kraju posiadają terminale do prze-
ładunku: paliw, gazu oraz innych produktów  
ropopochodnych.

Baza Paliw w Dębogórzu poprzez Port w Gdyni 
umożliwia eksport oraz import oleju napędo-
wego transportem morskim.

Paliwa
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TRANSPORT PALIW RUROCIĄGAMI 
• Płock – Nowa Wieś Wielka – Rejowiec 

(kierunek: Bydgoszcz – Poznań) 
Możliwość transportowania 2,8 mln m3 paliw 
rocznie. Przedłużenie rurociągu do Rejowca 
daje możliwość przesłania ok. 2,2 mln m3 paliw  
na rok.

• Rurociąg Płock – Mościska – Emilianów 
(kierunek: Warszawa)

Możliwość transportowania z Płocka do  
Mościsk ok. 2,1 mln m3, a do Emilianowa  
ok. 1,5 mln m3 paliw rocznie.

• Rurociąg Płock – Koluszki
Płock – Koluszki to najbardziej wydajny odci-
nek z rurociągów paliwowych PERN. Roczna 
przepustowość wynosi 4,9 mln m3 paliw. 

Spółka dysponuje akredytowanymi labora-
toriami, które poza kompleksowym nadzo-
rem nad jakością ropy i paliw składowanych 
i magazynowanych w bazach PERN, świadczą  
również usługi podmiotom zewnętrznym. 

W swoich badaniach posługują się najno-
wocześniejszą aparaturą i normami zatwier-
dzonymi przez Polski Komitet Normalizacyj-
ny, co daje najlepsze z możliwych narzędzia  
do prowadzenia kontroli jakości surowca i pa-
liw znajdujących się w obrocie handlowym.  
PERN tylko w ostatnich czterech latach zain-
westował ponad 10 mln zł, by uzupełnić ich 
wyposażenie.

Na system laboratoryjny PERN składa się  
łącznie 11 laboratoriów: 8 laboratoriów paliw 
i 3 laboratoria ropy. 

Laboratoria ropy naftowej
Różnorodność gatunkowa ropy w systemie 
PERN jest wyzwaniem dla spółki pod wzglę-
dem operacyjnym i technologicznym, ale 
również wymagań tego produktu. Pracowni-
cy laboratoriów z jednej strony muszą zwra-
cać uwagę na podstawowe parametry ropy w 
odniesieniu do wymagań technologicznych,  
np. jej lepkość, temperaturę płynięcia w okre-

Usługi naszych laboratoriów 
sie zimowym. Z drugiej strony muszą iden-
tyfikować ryzyka związane z zanieczyszcze-
niami surowca niepożądanymi substancjami,  
tj. chlorki organiczne, zanieczyszczenia me-
talami ciężkimi. Ich obecność może powodo-
wać zagrożenia zarówno dla PERN, jak i rafi-
nerii. Niepożądane substancje w ropie mogą 
uszkodzić infrastrukturę, a w konsekwencji  
dla PERN wstrzymać transport, a także ograni-
czyć przepustowość infrastruktury w związku 
z koniecznością wyseparowania zanieczysz-
czeń.

Laboratoria paliw płynnych
Badanie jakości produktów odbywa się  
w trakcie tłoczeń z Rafinerii w Płocku do baz  
paliw, a następnie po przyjęciu produktu do 
zbiornika. Do baz paliw produkty dostarcza-
ne są również koleją i cysternami drogowymi.  
Ich badaniem zajmują się laboratoria zlo-
kalizowane w Woli Rzędzińskiej, Kawicach  
i Małaszewiczach. Laboratoria sprawują 
również nadzór jakościowy nad produktami  
w bazach magazynowych. Dzięki rozmieszcze-
niu takich ośrodków na terenie całego kraju, 
nadzór jakościowy nad produktami magazy-
nowanymi we wszystkich bazach odbywa się 
w sposób nieprzerwany i daje gwarancję jako-
ści produktów klientom PERN.

Jakość paliw w Polsce określają ustawy oraz 
rozporządzenia. Wraz z biegiem lat widzimy 
zaostrzające się wymagania w tym zakresie. 
W dużej mierze wynika to z większej troski  

o ochronę środowiska naturalnego i ludzkiego 
zdrowia oraz bezpieczeństwo użytkowników 
pojazdów
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Paweł Wysocki 
Dyrektor Pionu Technicznego

O skali naszych działań liczby mówią same za siebie 
– tylko w 2021 r. na zadania o charakterze inwe-
stycyjnym lub modernizacyjnym przeznaczyliśmy 
ponad miliard złotych.

Od kilku lat skutecznie realizujemy  nasz program 
Megainwestycji PERN, dzięki któremu systema-
tycznie oddajemy na potrzeby klientów nowe po-
jemności na ropę naftową i paliwa. Pojemność na-
szych baz zwiększyła się o prawie 20%. Do końca 
raportowanego roku wybudowaliśmy 13 zbiorni- 
ków na paliwa oraz tylko w czasie pandemii aż  
7 na ropę naftową, a 2022 r. oddajemy do użytko-
wania 7 zbiorników na paliwa i rozpoczniemy bu-
dowę kolejnych 8. 

W raportowanym roku rozpoczęliśmy również bu-
dowę rurociągu produktowego Boronów – Trzebi-
nia. Dzięki przedłużeniu naszej magistrali o prawie 
100 km paliwo dotrze szybciej i bezpieczniej do po-
łudniowej Polski. 

Mimo pandemii, wszystkie projekty oddaliśmy 
zgodnie z harmonogramem, a niektóre nawet 
przed terminem.

Realizując tak wiele tak dużych inwestycji, nie za-
pominamy o naszych partnerach biznesowych. 
Pandemia była trudnym okresem dla wszystkich, 
dlatego w zeszłym roku przedłużyliśmy działa-
nie specjalnego pakietu dla wykonawców, by jak  
najbardziej ułatwić im funkcjonowanie w trudnym 
czasie pandemii.

Teraz, w 2022 r., kiedy oddajemy ten raport  
w Państwa ręce, mierzymy się z kolejnymi, bar-
dzo poważnymi wyzwaniami związanymi z wojną  
za naszą wschodnią granicą. Zmiany otoczenia  
potwierdziły słuszność realizacji naszych inwesty-
cji. Zwiększenie możliwości dywersyfikacji dostaw 
oraz pojemności magazynowych pozwoliło wypra-
cować nie tylko nasz dobry wynik, ale też zapewnia  
nieprzerwane funkcjonowanie całej gospodarki. 

Megainwestycje PERN
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INWESTYCJE PERN

GRI - 103 - 2
GRI - 103 - 1

GRI - 203 - 1
GRI - 302 - 1

PERN, mimo konieczności działania w za-
ostrzonym reżimie sanitarnym, zakończył  
szereg inwestycji. Firma oddała do użytku  
klientów 180 tys. m³ nowych pojemności na 
paliwa w 7 zbiornikach w bazach: w Małasze-
wiczach, Emilianowie, Dębogórzu i Rejow-
cu. Rozpoczęliśmy także realizację kolejne-
go etapu rozbudowy pojemności na paliwa.  
W 2021 r. ruszyła również budowa rurocią-
gu Boronów – Trzebinia. PERN zakończył 
także realizację jednego z kluczowych pro-
jektów, który radykalnie wzmocnił bezpie-
czeństwo energetyczne Polski w obszarze 
ropy naftowej. Klienci firmy mogą już bo-

wiem w pełni korzystać z możliwości Termi-
nala Naftowego w Gdańsku, ponieważ do 
eksploatacji trafił ostatni zbiornik wykonany  
w ramach II etapu rozbudowy. Dzięki temu 
rafinerie są w stanie elastycznie sprowadzać 
surowiec do Polski z dowolnego zakątka 
świata. Możliwości magazynowe PERN tylko 
nad polskim morzem wzrosły dzięki temu do  
niemal 2 mln m³.

W sumie, w ciągu pięciu lat PERN rozbu-
dował o prawie 20% dostępne pojemności  
na paliwa i ropę naftową, bo takie było zapo-
trzebowanie rynku.

Program inwestycyjny na 2021 r. obejmował 322 zadania o charakterze inwestycyjnym 
lub modernizacyjnym na łączną kwotę 1,03 mld zł.

Aby skutecznie zarządzać realizacją procesu 
inwestycyjnego w PERN, przyjęliśmy algo-
rytm postępowania, czyli zebrane wszystkie 
działania i decyzje, gwarantujące realizację 
zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych  
w planowanym czasie i koszcie. Plan uwzględ-
nia również  warunki otoczenia biznesowe-
go i gospodarczego, spełniając jednocześnie  
najwyższe standardy i wymagania w zakresie 
jakości wykonanych prac i robót.

Algorytm postępowania pozwala na bieżą-
ce zarządzanie portfelem inwestycyjnym  
z uwzględnieniem priorytetyzacji realizacji  

zadań i oczekiwanych właściwości użytkowych 
względem właściwości projektowych określo-
nych w dokumentacji technicznej, planach  
jakościowych, a także dobrych praktykach.

Jak przygotowujemy każdą inwestycję? 

Skuteczne przeprowadzenie wszystkich eta-
pów wymaga dużej znajomości branży tech-
nicznej i technologicznej. Bardzo ważnymi 
aspektami w procesie inwestycyjnym są umie-
jętności i kompetencje naszych inżynierów  
i specjalistów, a także wysokie zdolności orga-
nizacyjne, logistyczne i planistyczne, na któ-
re kładziemy szczególny nacisk. Kluczowym 
elementem w procesie inwestycyjnym jest 
komunikacja. Realizowane inwestycje liniowe 
dotyczą bezpośrednio społeczności lokalnej 

i są realizowane często na terenie kilku gmin 
lub nawet województw. Dlatego bardzo waż-
ne jest prowadzenie aktywnej komunikacji,  
informowanie i przekazywanie najważniej-
szych informacji, dotyczących realizowanych 
inwestycji. Pracownicy naszej spółki przy 
udziale lokalnych samorządów budują komu-
nikację z mieszkańcami terenów inwestycyj-
nych. 
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PERN przykłada szczególną wagę do skutecz-
ności i efektywności procesu inwestycyjne-
go. W 2021 r. wprowadziliśmy szereg działań 
optymalizacyjnych dla podniesienia skutecz-
ności procesu inwestycyjnego, m.in. takich 
jak:

• Cyfryzacja procesu inwestycyjnego – roz-
wój narzędzi analitycznych do weryfika-
cji, oceny rentowności i zarządzania pro-
jektami inwestycyjnymi.

• Rozwój metodyki podejmowania decyzji 
w celu skrócenia czasu przepływu infor-
macji.

• Rozwój narzędzi zwiększających zakres 

monitorowania produktywności majątku 
PERN.

• Optymalizacja procesu weryfikacji  
zakresów rzeczowych zadań.

• Optymalizacja systemu planistycznego  
z uwzględnieniem wrażliwości cen  
rynkowych.

• Integracja procesowa z rynkiem, skut-
kująca szybszym kontraktowaniem,  
a w konsekwencji skróceniem terminu 
realizacji inwestycji.

• Udoskonalenie procedur odbiorowych 
zrealizowanych inwestycji.

Jak optymalizujemy proces inwestycyjny?

Program Megainwestycje PERN obejmu-
je kompleksową rozbudowę infrastruktu-
ry – budowę nowych rurociągów, a także 
nowe pojemności w bazach surowcowych 
i produktowych. Program zakłada budowę 
nowych zbiorników na ropę i paliwa, ale 
również inwestycje liniowe, takie jak: II nit-
ka Rurociągu Pomorskiego czy rurociąg pro-
duktowy Boronów – Trzebinia. Wszystkie te 
projekty mają wspólne cele: odpowiadają 
na potrzeby klientów i zwiększają bezpie-
czeństwo energetyczne naszego kraju.

Rozbudowa Terminala Naftowego  
w Gdańsku – II etap

W raportowanym roku PERN zakończył re-
alizację jednego z kluczowych projektów, 
który radykalnie wzmacnia bezpieczeństwo 
energetyczne Polski w obszarze ropy naf-
towej. W sierpniu 2021 r. do eksploata-
cji trafił ostatni zbiornik Terminala Nafto-

wego w Gdańsku o pojemności 45 tys. m3, 
wykonany w ramach II etapu rozbudowy.

Terminal Naftowy PERN leży bezpośrednio  
na zachodnim brzegu Zatoki Gdańskiej w Por-
cie Północnym w Gdańsku. Po rozbudowie 
TNG to 11 zbiorników, o łącznej pojemno-
ści 765 tys. m3, a także rurociągi zewnętrzne  
i wewnętrzne na ropę naftową, oczyszczalnia 
ścieków, pompownie ropy, systemy przeciw-
pożarowe oraz pełna infrastruktura z drogami, 
siecią kanalizacyjną i elektryczną. 

Nowe pojemności magazynowe TNG pozwo-
lą na jeszcze bardziej efektywną obsługę tan-
kowców zawijających z ropą do Naftoportu 
oraz zwiększą możliwości separacji różnych 
gatunków ropy naftowej. Oznacza to dywer-
syfikację dostaw ropy naftowej dla krajowych 
rafinerii, co pozytywnie wpłynie na bezpie-
czeństwo energetyczne kraju w zakresie 
ropy i paliw. Rafinerie są w stanie elastycznie 
sprowadzać surowiec do Polski z dowolnego  

Megainwestycje PERN

zakątka świata. W okresie pandemii nad Bał-
tykiem powstało aż 600 tys. m³ nowych po-
jemności, a możliwości magazynowe PERN 
tylko nad polskim morzem wzrosły do niemal  
2 mln m³.

Rozbudowa pojemności na paliwa
Nowa infrastruktura magazynowa pozwoli 
na m.in. bardziej elastyczny obrót paliwami 
oraz przechowywanie zapasów interwencyj-
nych. 

2019 r. – wybudowanie 4 zbiorników o łącznej 
pojemności 128 tys. m³ w Koluszkach i Nowej 
Wsi Wielkiej.

2021 r. – wybudowanie 9 nowych zbiorników 
o całkowitej pojemności 222 tys. m³.  Mimo 
pandemii oraz konieczności pracy w zaostrzo-
nym reżimie sanitarnym, PERN zrealizował 
wszystkie inwestycje w terminie, a niektóre 
nawet przed czasem.

Inwestycja obejmowała 6 lokalizacji:
Baza Paliw nr 2 w Boronowie powiększyła 
się o uruchomiony przed czasem, w grudniu  
2020 r. zbiornik o pojemności 10 tys. m³. 
Zbiornik jest przeznaczony do przechowywa-
nia oleju napędowego.

Baza Paliw nr 5 w Emilianowie działa od  
1962 r., składa się z 32 zbiorników, w których 
magazynowane są: benzyna bezołowiowa, 



LIDER LOGISTYKI SUROWCOWO-PALIWOWEJ
NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ – RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PERN S.A.110 111

olej napędowy, opałowy, biokomponenty 
oraz dodatki uszlachetniające. Dzięki rozbu-
dowie bazy o 2 zbiorniki, całkowita pojem-
ność magazynowa zwiększyła się o 20 tys. m3  
do 143,5 tys. m3.

Baza Paliw nr 22 w Małaszewiczach składa się 
z 22 zbiorników paliwowych. Produkty, które 
są w nich przechowywane to: benzyna bezo-
łowiowa, olej napędowy i opałowy. Rozbudo-
wa bazy o kolejny zbiornik na olej napędowy, 
pozwoliła na zwiększenie całkowitej pojem-
ności magazynowej o 32 tys. m3, do 116,5 
tys. m3.

Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu to kluczowe 
ogniwo zdywersyfikowanego systemu zaopa-
trywania Polski w paliwa płynne. Baza umoż-
liwia na znaczną skalę import paliwa drogą 
morską z dowolnego regionu świata. Po roz-
budowie powiększyła się o dwa nowe zbior-
niki po 32 tys. m3 każdy. Dzięki rozbudowie  
pojemość magazynowa bazy wzrosła do  
prawie 260 tys. m3.

Baza Paliw nr 4 w Rejowcu, położona w cen-
tralnej części Wielkopolski, jest połączona 
rurociągiem z Bazą nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej  
i Płockiem. W jej skład wchodzi 61 zbior-
ników paliwowych o łącznej pojemności  
ok. 238 tys. m3. Magazynowana jest w nich 
benzyna bezołowiowa, olej napędowy i opa-
łowy oraz bioestry. Dzięki rozbudowie bazy  
o 2 zbiorniki, całkowita pojemność magazy-
nowa zwiększyła się o 64 tys. m³ i wzrosła do 
ponad 300 tys. m3.

III etap rozbudowy baz paliw PERN zakłada  
w pierwszej fazie budowę 7 zbiorników ma-
gazynowych, każdy o pojemności 32 tys. m3, 
w trzech różnych lokalizacjach: w Kolusz-
kach, Nowej Wsi Wielkiej oraz w Dębogórzu.  
Ta część inwestycji została zakończona w lipcu 
2022 r.

Druga faza, obecnie realizowana, obejmuje 
budowę 8 zbiorników. 

Budowa rurociągu produktowego  
Boronów – Trzebinia  

wraz z infrastrukturą towarzyszącą
W raportowanym roku PERN rozpoczął budo-
wę rurociągu produktowego Boronów – Trze-
binia. Magistrala jest jedną ze strategicznych 
inwestycji realizowanych przez PERN i sta-
nowi istotny element bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski. Dzięki niemu zwiększy się 
zasięg transportu rurociągowego aż o 97 km,  
a paliwa dotrą szybciej i bezpieczniej na  
Śląsk. 

Budowa rurociągu została uwzględniona  
w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.” 
oraz „Programie dla Śląska”.  Projekt powsta-
je zaś w oparciu o Ustawę o przygotowaniu  
i realizacji strategicznych inwestycji w sekto-
rze naftowym.

Ważna inwestycja dla południowej Polski
Celem budowy rurociągu jest poprawa bez-
pieczeństwa zaopatrzenia południa Polski  
w paliwa poprzez zwiększenie zasięgu trans-
portu rurociągowego. Rurociąg będzie prze-
biegał przez tereny 11 miast i gmin wojewódz-
twa śląskiego i małopolskiego. Inwestycja 
stanowi przedłużenie istniejącego układu 
rurociągów produktowych Płock – Koluszki –  
Boronów w kierunku Terminala Paliw  
w Trzebini. Realizacja projektu pozwoli  
na odpowiednie zaopatrywanie południa  
Polski w paliwa ciekłe.

Lokalne korzyści
Nowa magistrala przyniesie szereg korzyści 
społecznościom lokalnym – pozytywny wpływ 
na rynek pracy oraz usług świadczonych przez 
miejscowe i regionalne firmy wykonawcze  
realizujące projekt. To także zwiększenie  
budżetu gmin – o 2% podatku rocznego od 
wartości wybudowanej infrastruktury na jej 
terenie. 

Dbałość o szczegóły
Dla PERN kwestie dbałości o środowisko natu-
ralne stanowią ważny element prowadzonych 
inwestycji. Dlatego wszelkie działania zwią-
zane z budową nowej magistrali prowadzo-
ne są zgodnie z przyjętymi standardami. Tak 
jest np. w przypadku ochrony żyznej warstwy 
gleby. Taka gleba to humus, który jest zdej-
mowany na pełną głębokość jego zalegania. 
Zdjęta warstwa jest składowana w regular-
nych pryzmach, których wysokość wynosi  
ok. 1,5 m i które są ułożone tak, aby spływała 
po nich woda deszczowa. Po zakończeniu ro-
bót budowlano-montażowych oraz przepro-
wadzeniu prób rurociągu nastąpi przywraca-
nie stanu właściwego terenu, a wartościowa 
dla roślin gleba powróci na swoje miejsce.

Dbamy również o stan lokalnych dróg. Przed 
rozpoczęciem budowy została wykonana 
ich wideoinwentaryzacja, dzięki czemu bę-
dzie możliwe doprowadzenie ich do stanu  
poprzedniego.
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Budowa rewersyjnego rurociągu  
ropy naftowej Płock – Gdańsk

Obecna infrastruktura przesyłowa odcinka 
pomorskiego, pomimo rewersyjnego charak-
teru, stanowi jedyną arterię. II nitka będzie 
dodatkowym zabezpieczeniem dla transportu 
ropy naftowej na odcinku pomorskim. 

O znaczeniu dostaw drogą morską przeko-
naliśmy się w 2019 r., kiedy PERN w porozu-
mieniu z klientami musiał zatrzymać tłoczenie 
rurociągiem „Przyjaźń”, ze względu na pod-
wyższone stężenie chlorków organicznych  
w surowcu. Przez 46 dni rurociąg nie funkcjo-
nował, ale dzięki zapasom oraz możliwości 
sprowadzania surowca drogą morską, kierow-
cy praktycznie tego nie odczuli.

Nowa magistrala będzie przebiegać wzdłuż 
pierwszej i przetnie 3 województwa: mazo-
wieckie, kujawsko-pomorskie i pomorskie,  
9 powiatów i 26 gmin. Dzięki temu do obsługi 
rurociągu będą mogły być wykorzystane sta-
cje pomp pośrednich pierwszej nitki. Rurociąg 
ma pracować dwukierunkowo, niezależnie od 
funkcjonowania istniejącej magistrali. W sytu-
acjach awaryjnych będzie możliwe przekiero-
wywanie ropy naftowej z jednego układu do 
drugiego.

Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – 
Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 
obsługi została wskazana jako jedna z inwesty-
cji strategicznych, ujętych w Ustawie o przy-
gotowaniu i realizacji strategicznych inwesty-
cji w sektorze naftowym.

Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A  
pomiędzy SC-1 Góry i IKS Solino

Dzięki realizacji inwestycji będzie możliwe 
szybsze uwalnianie rezerw ropy naftowej,  
a Podziemny Magazyn Ropy i Paliw w otwo-
rowej Kopalni Soli „Góra” będzie bardziej  
wydajny, co przełoży się na wzmocnienie bez-
pieczeństwa energetycznego Polski. 

Magazynowanie ropy naftowej i paliw  
w strukturach geologicznych, jak w przypadku 
Kopalni Soli „Góra” należącej do Solino S.A. 
z Grupy ORLEN, jest kluczowym elementem 

bezpieczeństwa energetycznego Polski. Pod-
ziemne magazyny są jednym z najtańszych  
i najbezpieczniejszych sposobów utrzymywa-
nia dużych zapasów ropy naftowej. Inwesty-
cja PERN ma na celu zwiększenie intensyfika-
cji tłoczenia ropy naftowej magazynowanej  
w podziemnych kawernach kopalni „Góra”,  
z wykorzystaniem I nitki Odcinka Zachodniego 
rurociągu PERN na odcinku IKS Solino – Baza 
Miszewko Strzałkowskie. Projekt obejmuje 
teren gmin: Boniewo, Izbica Kujawska, Lubra-
niec w powiecie włocławskim województwa 
kujawsko-pomorskiego.
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Intensyfikacja rurociągu paliwowego  
DN 250 relacji Płock – Mościska 

– Emilianów
PERN modernizuje rurociąg na odcinku 
Płock – Mościska, aby zwiększyć wolumen 
przesyłanych paliw do 1,6 mln m³ rocznie.  
Celem inwestycji jest zaspokojenie rosnącego  
zapotrzebowania na paliwa aglomeracji war-
szawskiej. W ten sposób realizujemy również  
zobowiązanie handlowe, dotyczące rozbudo-
wy infrastruktury oraz ujednolicenia wybra-

nych warunków współpracy w zakresie skła-
dowania i transportu produktów.

Realizacja projektu nie tylko odpowiada po-
trzebom klienta, ale stworzy również możli-
wość zwiększenia przychodów z tytułu przesy-
łu paliw rurociągiem relacji Płock – Mościska 
– Emilianów, jak i przynoszonych przez dzia-
łalność Bazy Paliw w Emilianowie. Decydujące  
w tym aspekcie jest rosnące zapotrzebowa-
nie na paliwa w skali kraju, w tym aglomeracji 
warszawskiej.

Inwestycje w biokomponenty
Spółka prowadzi złożony program moderniza-
cyjny baz paliw, który umożliwi klientom PERN 
realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego 
(NCW), czyli osiągnięcia 14% udziału energii 
odnawialnej w transporcie w perspektywie 
2030 r. Firma unowocześnia fronty autocy-
sternowe, co poprawia komfort kierowców, 
skraca czas ich obsługi, a także umożliwia  
bezpośrednie dozowanie biokomponentów  
i dodatków firmowych podczas załadunku  
autocystern. PERN rozbudowuje także pojem-
ności magazynowe na biokomponenty.

W 7 bazach zakończyły się lub trwają  
intensywne prace związane z rozbudową  
infrastruktury technicznej, przeznaczonej  
na biokomponenty.

W Bazie Paliw w Emilianowie zostały wybu-
dowane 2 zbiorniki, o pojemności 300 m3 
każdy. Dzięki temu Baza Paliw nr 5 dysponuje  
1500 m3 pojemności przeznaczonych  
do magazynowania estrów. 

Pojemność na estry w Woli Rzędzińskiej 
zwiększyła się trzykrotnie

Zakończyliśmy prace w Woli Rzędzińskiej,  
w ramach których do magazynowania  
estrów przeznaczono 4 zbiorniki o pojemno-
ści 100 m3 każdy. Dzięki tej inwestycji pojem-
ność na estry w Bazie Paliw nr 9 zwiększyła  
się z dotychczasowych 200 m3 do 600 m3.

Zielone inwestycje PERN
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Trwa rozbudowa infrastruktury  
na biokomponenty w 5 kolejnych  

lokalizacjach
W raportowanym roku trwała rozbudowa  
pojemności do magazynowania estrów  
w: Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Rejow-
cu, Kawicach i Małaszewiczach. Dodatkowo  
w Nowej Wsi Wielkiej zwiększy się pojemność 
do magazynowania bioetanolu.

Ponadto w Koluszkach oraz Rejowcu naszym 
klientom zostanie udostępniona możliwość 
dostarczenia estrów transportem kolejowym, 
jako alternatywy dla obecnie funkcjonujące-
go – samochodowego. W Nowej Wsi Wielkiej  
w ten sposób będzie można również dostar-
czać bioetanol.

Fotowoltaika w PERN
W 2021 r. ruszyła pierwsza instalacja fotowol-
taiczna w bazie paliw w Boronowie, jest to 
efekt wdrożenia jednej z prac dyplomowych, 
przygotowanych przez zespół pracowników 
PERN w ramach organizowanej przez spółkę 
Akademii Menadżera. Sukces pierwszego pro-
jektu był motorem do tworzenia kolejnych –  
w kolejnym roku ruszamy z przetargami  
dotyczącymi uzyskania warunków przyłącze-
nia instalacji fotowoltaicznych w ponad 30  
lokalizacjach PERN – w bazach paliw i ropy 
oraz stacjach zasuw i pomp. Budowa instalacji 
fotowoltaicznych na terenie obiektów spół-
ki to element projektu „PERN producentem  
zielonej energii”, realizowanego w ramach 
Strategii PERN na lata 2021-2024. Spółka 
przeznaczy na ten cel aż 130 mln zł.

PERN, przygotowując odpowiedź na wyzwa-
nia przyszłości – transformację energetyczną, 
większy udział „zielonej energii” oraz nowe 
technologie, utworzył zespół badawczo-roz-
wojowy. Wykorzystując swój potencjał, chce-
my stać się aktywnym uczestnikiem polskiej 
transformacji energetycznej i jednocześnie 
wychodzić naprzeciw potrzebom klientów.

Nowa jednostka zajmuje się opracowaniem 
planu prac badawczo-rozwojowych, zmierza-
jących do budowy portfela projektów B+R,  
w tym w segmencie technologii wodorowych 
oraz ich implementacją w struktury bizneso-
we PERN. 

14 października 2021 r. podpisaliśmy  
Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju 
gospodarki wodorowej. Sygnatariuszami są 
przedstawiciele administracji publicznej, śro-
dowiska przedsiębiorców, nauki i jednostek 
otoczenia biznesu. Podstawowym i najważ-

niejszym celem Porozumienia, oprócz stwo-
rzenia warunków i podjęcia współpracy na 
rzecz rozwoju technologii wodorowych i ich 
zastosowania, jest maksymalizacja poziomu 
polskiego wkładu. Rozwiązania w nim za-
warte wpisują się w transformację polskiej 
energetyki oraz dążenie do obniżenia emisji  
gazów cieplarnianych i pyłów zawieszonych 
do środowiska.

Wyzwania przyszłości 
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OTWIERAMY POLSKĘ  
NA NOWE KIERUNKI  
DOSTAW ROPY

Dzięki inwestycjom realizowanym na przestrzeni ostatnich lat na Pomorzu umożli-
wiamy polskim rafineriom budowanie zdywersyfikowanej struktury dostaw surowca  
do Polski.

PERN – poprzez realizowane inwestycje – 
wzmocnił bezpieczeństwo energetyczne  
naszego kaju. Przez ostatnie kilka lat znaczą-
co zwiększyliśmy możliwości magazynowania 
ropy naftowej na wybrzeżu. Zbudowaliśmy 
nowe zbiorniki w bazie surowcowej w Gdań-
sku i Terminalu Naftowym w Gdańsku. 

W sumie w latach 2015-2021 pojemności na 
surowiec zwiększyły się o 965 tys. m³, czyli  
o blisko 31%. Pojemności te pojawiły się nad 
Bałtykiem, umożliwiając państwu polskiemu 
skuteczną dywersyfikację dostaw ropy naftowej.

Obecnie istniejąca infrastruktura pozwala  
na to, aby klienci PERN mogli sprowadzać su-
rowiec z dowolnego zakątka świata. 

Jako operator jesteśmy przygotowani  
na znaczące zwiększenie dostaw drogą mor-
ską. Naftoport w Gdańsku, należący do Grupy 
PERN, w ubiegłym roku odebrał rekordowe  
18 mln ton ropy naftowej i paliw, ale jego no-
minalne zdolności są dwa razy większe, czyli 
36 mln ton rocznie.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy rozbudo-
wać Naftoport o kolejne stanowisko do od- 
prawy tankowców, a także wybudować nowe 
zbiorniki.

GRI - 103 - 1
GRI - 103 - 2
GRI - 203 - 1
WSKAŹNIK WŁASNY

Możemy również wybudować drugą nitkę 
Rurociągu Pomorskiego relacji Płock-Gdańsk. 
Elementem decydującym będzie deklaracja 

naszych klientów zapotrzebowania na dodat-
kowe moce transportu ropy naftowej na tym 
kierunku. 

Nad Bałtykiem znajduje się również nasz ter-
minal produktów naftowych w Dębogórzu 
– kluczowe ogniwo zdywersyfikowanego sys-
temu zaopatrywania Polski w paliwa płynne. 
Baza umożliwia import paliwa drogą morską 
z dowolnego regionu świata na znaczną skalę. 

W 2021 r. oddaliśmy 2 nowe zbiorniki w Dę-
bogórzu, każdy o pojemności 32 tys. m3.  
W 2022 r. oddamy następny i planujemy  
budowę kolejnych dwóch. Nowe inwesty-
cje w tej bazie to nie tylko magazyny – do  
2024 r. tylko na projekty związane z infra-
strukturą kolejową PERN przeznaczy ponad  
40 mln zł. Będą to intensywne prace, zwią-
zane z rozwojem i modernizacją frontu zała-
dunkowego cystern kolejowych oraz powięk-
szeniem bocznicy kolejowej.  W efekcie liczba 
załadowanych cystern zwiększy się tam o 50%. 

Wzmocni to stabilność krajowego i między-
narodowego rynku logistyki produktów naf-
towych. Dzięki współpracy z Zarządem Mor-
skiego Portu Gdynia obecnie są realizowane 
prace modernizacyjne na drugim ramieniu 
przeładunkowym, w celu dostosowania go 
do rozładunku większych tankowców – po-
wyżej 30 tys. ton. W 2022 r. zostanie rów-
nież przeprowadzone pogłębienie podejścia  
do stanowiska, co umożliwi obsługę tankow-
ców o zanurzeniu do 15 m. 

Paliwowe okno na świat

Inwestycje zwiększają możliwości dostaw 
paliw do Polski drogą morską
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RYNEK MOCY
PERN jako uczestnik Rynku mocy będzie mógł aktywnie brać udział w rozwoju  
innowacyjnych produktów na rynku energii elektrycznej, wzmacnianiu krajowego  
systemu elektroenergetycznego i bardziej efektywnego zarządzania zużyciem energii 
elektrycznej.

Pod koniec raportowanego roku PERN pozy-
tywnie przeszedł test redukcji poboru mocy 
na wezwanie Operatora Systemu Przesyło-
wego i od 1 stycznia 2022 r. spółka została  
aktywnym uczestnikiem Rynku mocy. 

Zdecydowaliśmy się na taki krok, ponieważ 
oznacza on udział w rozwoju innowacyjnych 
produktów na rynku energii elektrycznej, 
wzmocnienie krajowego systemu elektro-
energetycznego i bardziej efektywne zarzą-
dzanie zużyciem energii elektrycznej.

Rynek mocy jest mechanizmem, który ma  
zapewnić stabilne dostawy energii elektrycz-
nej do gospodarstw domowych oraz przemysłu  
w horyzoncie długoterminowym. 

Dzięki niemu każdy odbiorca energii w Polsce 
będzie mógł korzystać z energii elektrycznej 
w czasie i ilości wynikających z jego potrzeb. 
Główne powody wprowadzenia Rynku mocy 
w Polsce to rosnące zapotrzebowanie na moc 
i  wzrost udziału energii ze źródeł odnawial-
nych, które charakteryzują się mniejszą stabil-
nością.

W ramach tego programu odbiorca energii  
w zamian za wynagrodzenie oferuje swoją 
elastyczność w poborze energii i współpracuje  
z tzw. agregatorem DSR, który zarządza  
dużym portfelem klientów, pozwalając na sku-
teczną redukcję poboru energii, a tym samym 
dając Operatorowi Systemu Przesyłowego sta-
bilne i niezawodne rezerwy energii elektrycznej.

GRI - 103 - 2
GRI - 103 - 1
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O RAPORCIE INDEKS TREŚCI GRI
Raport Zrównoważonego Rozwoju PERN S.A. obejmuje czas od 1 stycznia do 31 grudnia 
2021 r. Spółka nie publikowała do tej pory tego typu podsumowań. Dokument został 
opracowany zgodnie z GRI Standards: wersja Core. 

GRI - 102 - 51

GRI - 102 - 56

GRI - 102 - 50

GRI - 102 - 54
GRI - 102 - 52

Proces definiowania zawartości i treści rapor-
tu składał się z kilku etapów. W pierwszej fazie 
zidentyfikowaliśmy tematy priorytetowe dla 
spółki pod względem wpływu, jaki wywiera 
ona na otoczenie zewnętrzne – społeczne, 
gospodarcze i środowisko naturalne. W kolej-
nym etapie zebraliśmy oczekiwania interesa-
riuszy. 

Kluczowe kryteria przy opracowaniu raportu:
• istotność treści,
• kompletność materiału, 
• zasadność w kontekście zrównoważone-

go rozwoju.

Dane omówione w raporcie zostały zgro-
madzone i opracowane w sposób rzetelny 
przez osoby odpowiedzialne za dany obszar  
w firmie.

Osoba do kontaktu w sprawie raportu:
Katarzyna Krasińska 
Kierownik Działu Komunikacji  
– Rzecznik Prasowy
Dział Komunikacji
e-mail: Katarzyna.Krasinska@pern.pl
tel.: 505 022 318
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