PRZEWODNIK PO

NAJLEPSZYCH PRAKTYKACH
ORLEN Upstream
FIRMA I JEJ DZIAŁALNOŚĆ
ORLEN Upstream jest spółką należącą do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Sześć rafinerii:
Polska
Czechy
Litwa

Zintegrowany
kompleks rafineryjno-petrochemiczny
w Płocku

Największa
Projekty poszukiwawcze
w Europie Centralnej
i wydobywcze
Centralnej sieć
sieć stacji paliw
(gaz ziemny
~2700
i ropa naftowa)

Bloki energetyczne:
Płock (600 Mwe)
Włocławek (463 Mwe)

ORLEN Upstream zajmuje się poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobyciem złóż węglowodorów, czyli gazu ziemnego i ropy naftowej.
Firma prowadzi operacje na obszarze 26 koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczych na terenie Polski (w Małopolsce, na
Podkarpaciu, w Wielkopolsce, na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie) oraz wspólne z partnerem wydobycie na terenie 7 koncesji.
Działamy również w Kanadzie, gdzie jesteśmy liczącym się operatorem w prowincji Alberta.
Prace terenowe wykonują dla ORLEN Upstream specjalistyczne firmy posiadające kompetencje w wybranych obszarach działalności
poszukiwawczo-wydobywczej (np. badania sejsmiczne, prace wiertnicze i intensyfikacyjne, zagospodarowanie złóż). Przedstawiciele
tych firm poinformują Państwa szczegółowo o planowanym przebiegu realizowanych przez nich działań.
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CERTYFIKATY POSIADANE PRZEZ ORLEN Upstream
W 2009 roku spółka ORLEN Upstream uzyskała dwa certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością
według normy ISO 9001:2008 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy
ISO 14001:2004 w zakresie „Zarządzania działalnością poszukiwań i wydobycia”. W listopadzie
2011 roku, spółka ORLEN Upstream uzyskała również certyfikat doskonałości CIPS, który dowodzi, że
działania firmy są profesjonalne i przejrzyste. W 2012 roku ORLEN Upstream uzyskał kolejny certyfikat, tym razem z zakresu zarządzania systemem bezpieczeństwa HSSE według normy
PN-N 19001:2004. Pięć lat od otrzymania certyfikatu CIPS, po kolejnym szczegółowym audycie
spółka zdobyła recertyfikację, potwierdzającą perfekcję w zakresie realizacji procesów zakupowych.

ORLEN Upstream – FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE
ORLEN Upstream na każdym etapie swojej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej
odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility). Kwestie ekologiczne, etyczne, społeczne są w wymiarze długookresowym
nieodłącznym elementem działalności firmy.

Etyka i kultura
organizacyjna

Przestrzegamy zasad kultury organizacyjnej opartej o Wartości i Zasady
postępowania w Grupie ORLEN, przyjętą przez koncern strategię CSR
(z ang. Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu)
oraz Katalog Dobrych Praktyk ORLEN Upstream.

Zdrowie, bezpieczeństwo
i ochrona środowiska

Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem, higieną pracy oraz ochroną
środowiska są dla ORLEN Upstream priorytetem. Wszystkie operacje prowadzone są zgodnie z wdrożonym systemem HSSE (Health, Safety, Security
and Environment), odnoszącym się do najlepszych praktyk i procedur
postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Otwarta i rzetelna
komunikacja

Zgodnie z obowiązującymi normami i przyjętymi zasadami postępowania,
prowadzimy otwarty dialog z mieszkańcami, pracownikami, podwykonawcami
i wszystkimi innymi grupami interesariuszy. Zapewniamy dostęp do rzetelnej
informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

Zaufanie i partnerstwo

Dążymy do budowania przyjaznych i trwałych relacji z otoczeniem poprzez
dialog oraz odpowiedzialne słowa i czyny. Staramy się zrozumieć różne
potrzeby i oczekiwania społeczności, w których przebywamy i pracujemy.
W stosunku do mieszkańców odnosimy się z należytym szacunkiem, powagą
i odpowiedzialnością.

Nauka i rozwój

Chcemy wpływać na rozwój społeczny i gospodarczy kraju poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników i współpracowników, popularyzację nauki
i wspieranie ciekawych inicjatyw, ale również poprzez tworzenie nowych miejsc
pracy i stały rozwój technologiczny.

ORLEN Upstream oczekuje od partnerów biznesowych, pracowników, współpracowników, kontrahentów, podwykonawców oraz wszystkich innych osób działających w imieniu i na rzecz firmy, profesjonalnego i odpowiedzialnego postępowania, zarówno podczas wykonywania obowiązków służbowych, jak i w trakcie nieformalnych kontaktów z interesariuszami spółki, w tym członkami społeczności
lokalnych. Naruszenie lub lekceważenie przyjętych zasad spowodować może zawieszenie współpracy, a nawet jej zaprzestanie pod
rygorem rozwiązania zawartych umów.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
Kopaliny o istotnym znaczeniu gospodarczym (np. węgiel kamienny, ropa naftowa oraz gaz ziemny) są w Polsce objęte własnością
górniczą, co oznacza, że nie są częścią nieruchomości i nie należą do właściciela działki, lecz do Skarbu Państwa. Państwo wydaje zgodę
(koncesję) firmie poszukiwawczo-wydobywczej na prowadzenie badań, rozpoznanie i/lub wydobycie surowca. W dużej części poszczególne prace (sejsmiczne, wiertnicze, intensyfikacyjne) prowadzone są w imieniu inwestora przez specjalistyczne firmy podwykonawcze.

1

Warunkiem przeprowadzenia prac terenowych (np. badań sejsmicznych) jest porozumienie podwykonawcy inwestora z właścicielami ziemi.
Dopiero po uzyskaniu zgody właścicieli z danego obszaru, planowany jest przebieg prac i lokalizacja urządzeń pomiarowych. Niedopuszczalne jest wprowadzenie sprzętu i przebywanie pracowników firmy podwykonawczej na terenie prywatnym bez zgody właściciela.

2

Wszelkie prawa, obowiązki i przywileje stron związane z wykonywaniem prac badawczych oraz warunki udostępnienia nieruchomości,
w tym terminy wejścia na teren poszczególnych działek, określone są w umowie podpisywanej pomiędzy firmą podwykonawczą
a właścicielem działki. Umowa określa również schemat postępowania, w przypadku naruszenia przez którąś ze stron ustalonych warunków
lub stwierdzenia szkody przez wlaściciela terenu, na którym prowadzone są prace.

3

W przypadku stwierdzenia szkód w płodach rolnych lub infrastrukturze, powstałych w wyniku prowadzonych przez firmę prac, właścicielom
wypłacane są należne odszkodowania. Procedurę ubiegania się o odszkodowanie, właściciel ziemi i firma podwykonawcza omawiają
podczas spotkania.

4

Podpisanie umowy o udostępnienie terenu jest równoznaczne ze zgodą na prowadzenie prac. Zgoda na prowadzenie badań sejsmicznych
dotyczy wyłącznie tego etapu i w żadnym stopniu nie wiąże się z wykonywaniem prac wiertniczych lub wydobywczych. Porozumienie zawierane jest na czas określony.

W razie dodatkowych pytań lub w przypadku odnotowania jakichkolwiek nieprawidłowości w każdym momencie prowadzenia prac, właściciel ziemi może kontaktować się zarówno z przedstawicielem firmy wykonującej
prace w terenie, jak i bezpośrednio z biurem inwestora:
ORLEN Upstream Sp. z o.o.
ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, tel. +48 22 778 02 00, fax +48 22 395 49 69
e-mail: upstream@orlen.pl
www.orlenupstream.pl

