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6. ŁAD KORPORACYJNY 
 
6.1. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO 
 
W 2016 roku PKN ORLEN stosował wszystkie zasady zbioru 
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych 2016” („DPSN”), obowiązującego na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie („Giełda”, „GPW”). Kodeks 
dostępny jest na stronie internetowej Giełdy 
https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw oraz na korporacyjnej 
stronie internetowej PKN ORLEN, w sekcji przeznaczonej dla 
akcjonariuszy Spółki 
http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Gielda/Strony/DobrePrak
tykiGPW.aspx . 
 
Komunikacja z rynkiem kapitałowym 
 
Jednym z podstawowych narzędzi kontaktu z przedstawicielami 
rynku kapitałowego jest sekcja relacji inwestorskich na korporacyjnej 
stronie internetowej http://www.orlen.pl/, prowadzonej w języku 
polskim i angielskim. Sekcja relacji inwestorskich gromadzi 
informacje skierowane głównie do inwestorów i analityków. Znajdują 
się w niej między innymi: 
• Raporty bieżące, raporty okresowe, 
• Prezentacje dotyczące publikacji wyników finansowych i innych 

wydarzeń, 
• Pliki multimedialne z zapisem telekonferencji i videokonferencji 

organizowanych przez Spółkę, 
• Interaktywne wykresy i tabele prezentujące historyczne dane 

finansowe Spółki w różnych przedziałach czasowych z 
możliwością implementacji do arkusza Excel,  

• Notowania akcji PKN ORLEN oraz głównych indeksów, 
• Formularz kontaktowy dla internautów, 
• Newsletter i kanał RSS, 
• Interaktywny kalendarz, przez który można ustawić sobie 

przypomnienia poprzez SMS lub w programie poczty 
elektronicznej o najważniejszych wydarzeniach w Spółce, 

• Zakładka dla inwestorów indywidualnych. 
Na stronie internetowej w sekcji relacji inwestorskich umieszczona 
jest także zakładka poświęcona ładowi korporacyjnemu. Z tego 
miejsca można pobrać roczne raporty Spółki z wypełniania dobrych 
praktyk, a także kodeks DPSN. Znajduje się tam także krótka 
informacja o stosowanych przez Spółkę dobrych praktykach oraz 
wszystkie inne informacje wymagane przez kodeks DPSN. 
 
Zakładka Walne zgromadzenie znajdująca się w serwisie relacji 
inwestorskich zawiera komplet dokumentów i informacji dotyczących 
Walnych Zgromadzeń Spółki oraz formularz kontaktowy dotyczący 
WZA.  
 
Spółka wspiera swoich akcjonariuszy, inwestorów oraz analityków 
giełdowych w zdobywaniu wiedzy o branżach, w których działa. Na 
portalu internetowym PKN ORLEN http://napedzamyprzyszlosc.pl/ 
umieszczane są specjalistyczne publikacje oraz relacje z konferencji 
branżowych. Jest na nim także blog ekspercki Głównego 
Ekonomisty PKN ORLEN (http://napedzamyprzyszlosc.pl/blog ), na 
którym umieszcza on swoje komentarze na temat bieżącej sytuacji 
rynkowej. Krótkie przekazy Spółka wysyła także poprzez swoje 
konto na portalu Twitter (https://twitter.com/ORLEN_FFbK ). 
 
W ramach bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami rynku 
kapitałowego Spółka regularnie i aktywnie uczestniczy w 

spotkaniach z inwestorami i analitykami zarówno w kraju, jak i 
zagranicą. Organizuje otwarte dla wszystkich konferencje medialne 
po każdym ważnym wydarzeniu w życiu Spółki, takim jak publikacja 
wyników kwartalnych, ogłoszenie strategii. Konferencje te są 
bezpośrednio transmitowane przez internet wraz z tłumaczeniem 
symultanicznym na język angielski. 
Organizowane są także zamknięte spotkania indywidualne oraz 
grupowe, jak i telekonferencje z uczestnikami rynku kapitałowego.  
PKN ORLEN regularnie realizuje cykle spotkań z inwestorami w 
kraju i zagranicą (roadshows). Uczestnicy rynku mają możliwość 
udziału w organizowanych przez spółkę tzw. site visits czyli 
spotkaniach z kluczowymi menedżerami spółki w siedzibie i 
obiektach, gdzie prowadzona jest działalność operacyjna spółki.  
Co pewien czas w PKN ORLEN odbywają się także Dni Inwestora i 
Analityka, podczas których organizowane są warsztaty tematyczne 
dotyczące różnych dziedzin działalności Spółki, prowadzone przez 
przedstawicieli Zarządu, dyrektorów wykonawczych i pozostałych, 
wybranych menadżerów. 
 
W 2016 roku PKN ORLEN już czwarty rok z rzędu wypłacił swoim 
akcjonariuszom dywidendę w wysokości 2 PLN na akcję. 
PKN ORLEN dokłada wszelkich starań, by publikować raporty 
okresowe w możliwie najkrótszym czasie po zamknięciu okresu 
sprawozdawczego. W 2016 roku raporty kwartalne i półroczne 
opublikowaliśmy średnio po upływie 23 dni od zamknięcia okresów, 
a raporty roczne w ciągu 84 dni po zakończeniu roku. 
 
Uczestnicy rynku kapitałowego doceniają działania Spółki, co 
potwierdzają zdobyte przez nią w 2016 roku nagrody i wyróżnienia: 

• Statuetka „Byki i Niedźwiedzie” w kategorii Spółka Roku z 
indeksu WIG20 według Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”; 

• Nagrody badania relacji inwestorskich w spółkach WIG 30, 
wspólnej inicjatywy Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet: oraz 
Izby Domów Maklerskich: 
- Drugie miejsce w kategorii „Najlepsze relacje inwestorskie 

wśród Inwestorów Indywidualnych”, 
- Drugie miejsce w kategorii „Najlepsze relacje inwestorskie 

wśród Inwestorów Instytucjonalnych”, 
• Spółka utrzymała swoją obecność w X edycji projektu Respect 

Index, 
• czwarty rok z kolei PKN ORLEN otrzymał nagrodę specjalną 

„The Best of The Best” w konkursie The Best Annual Report, 
organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków, a 
także nagrody w tym konkursie za 
- Najlepszy raport zintegrowany, 
- Najlepsze zastosowanie MSSF/MSR, 
- Najlepszy zespół odpowiedzialny za sprawozdawczość. 

 
Reakcje Spółki na pojawiające się publicznie opinie i informacje 
szkodzące jej wizerunkowi 
 
W PKN ORLEN obowiązuje wewnętrzna regulacja dotycząca zasad 
prowadzenia działań kształtujących wizerunek Spółki, kontaktów z 
przedstawicielami środków masowego przekazu, a także 
przekazywania do Dyrektora Wykonawczego ds. Komunikacji 
Korporacyjnej informacji mających znaczenie dla wizerunku PKN 
ORLEN. Zarządzenie to zobowiązuje do wieloetapowej weryfikacji 
informacji na temat przedstawicieli Spółki lub samej Spółki, zanim 
zostaną one upublicznione.  
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Wspomniane regulacje kształtują również zasady reakcji w sytuacji 
pojawienia się wypowiedzianych publicznie opinii i informacji, 
szkodzących wizerunkowi Spółki. Proces ten koordynowany jest 
przez Dyrektora Wykonawczego ds. Komunikacji Korporacyjnej.  
 
Działalność PKN ORLEN w obszarze odpowiedzialnego biznesu 
 
W roku 2015 PKN ORLEN rozpoczął realizację strategii dotyczącej 
odpowiedzialnego biznesu („CSR”) na lata 2015 – 2017. Zakłada 
ona, wzrost wartości przedsiębiorstwa z poszanowaniem oczekiwań 
interesariuszy oraz  odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów. 
Oznacza to, że w procesie tworzenia projektów biznesowych 
uwzględniane są zasady społecznej odpowiedzialności. 
Zdefiniowanie mierzalnych celów CSR pozwala analizować i oceniać 
efekty płynące z tych działań dla Koncernu i otoczenia. Strategia 
bazująca na „Wartościach i zasadach postępowania PKN ORLEN 
S.A.” ma także motywować pracowników do poszukiwania nowych 
pomysłów oraz innowacyjnych rozwiązań. 
 
W roku 2016 Strategia CSR była wdrażana zgodnie z założonym 
planem. W PKN ORLEN 16 koordynatorów monitoruje prace nad 55 
projektami. Z kolei w Grupie Kapitałowej realizowanych jest 488 
działań z obszaru CSR. Nad ich terminowym wykonaniem czuwa 27 
koordynatorów. Zarząd PKN ORLEN i Komitet Rady Nadzorczej ds. 
CSR okresowo weryfikują jej realizację. 
 
PKN ORLEN ma bogate tradycje działań społecznych i aktywności 
w tym obszarze, a ważnym elementem tych działań jest powołana w 
2001 roku Fundacja ORLEN – DAR SERCA.  

W działaniach społecznych PKN ORLEN i Fundacji ORLEN – DAR 
SERCA biorą udział także klienci PKN ORLEN, uczestnicy programu 
lojalnościowego VITAY, przekazując zgromadzone w programie 
środki na cele społeczne. 
 
Zasady działalności sponsoringowej realizowanej przez PKN 
ORLEN określają wewnętrzne regulacje skodyfikowane w 
przygotowywanych corocznie planach marketingowych oraz w 
zarządzeniu określającym zasady zakupu usług sponsoringowych. 
Przy wyborze realizowanych projektów Koncern kieruje się 
zasadami etycznymi obowiązującymi w firmie.  
 
Koncern w swej działalności sponsoringowej skupia się na kilku 
wybranych obszarach tematycznych takich jak: kultura i sztuka, 
promocja polskiej gospodarki i popularyzacja Polski na arenie 
międzynarodowej, promocja edukacji i wiedzy, projekty o 
charakterze społecznym, działania związane z promowaniem 
pamięci i tradycji narodowej, projekty lokalne adresowane do 
społeczności zamieszkujących tereny szczególnie istotne ze 
względu na działalność Koncernu. Wsparciem dla realizowanych 
działań jest fanpage „Niesamowici Ludzie”, który zdobył sympatię 
ponad 72 tys. użytkowników serwisu Facebook. 
 
PKN ORLEN komunikuje swoje działania społeczne m.in. na 
korporacyjnej stronie internetowej w zakładce „Odpowiedzialny 
biznes”, gdzie znajdują się podstawowe dane na temat zasad 
polityki sponsoringowej realizowanej przez PKN ORLEN oraz 
informacje na temat procedury występowania do PKN ORLEN z 
wnioskiem o wsparcie sponsoringowe, a także informacje na temat 
zasad polityki dobroczynności. 

 
 
6.2. SYSTEM KONTROLI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 
 
System kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w 
procesie sporządzania sprawozdań finansowych realizowany jest 
przez: 
• weryfikację stosowania jednolitej polityki rachunkowości przez 

spółki Grupy ORLEN w zakresie ujęcia, wyceny i ujawnień 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, 

• stosowanie procedur ewidencji zdarzeń gospodarczych w 
systemie finansowo-księgowym oraz kontrolę ich 
przestrzegania, 

• stosowanie jednolitych wzorców jednostkowych i 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz okresową 
weryfikację prawidłowości ich zastosowania w spółkach Grupy 
ORLEN, 

• weryfikację zgodności sprawozdań finansowych spółek Grupy 
ORLEN z danymi wprowadzanymi do zintegrowanego systemu 
informatycznego służącego do przygotowania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN, 

• przegląd przez niezależnego audytora publikowanych 
sprawozdań finansowych za I kwartał, półrocze i III kwartał oraz 
badanie rocznych sprawozdań finansowych PKN ORLEN i 
Grupy ORLEN, 

• procedury autoryzacji, zatwierdzania i opiniowania sprawozdań 
finansowych przed publikacją, 

• dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny systemów 
zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. 

 
Ewidencja zdarzeń gospodarczych w PKN ORLEN prowadzona jest 
w zintegrowanym systemie finansowo – księgowym. 

Bezpieczeństwo i dostępność informacji zawartych w systemie 
finansowo-księgowym kontrolowane są na wszystkich poziomach 
bazy danych, aplikacji i prezentacji oraz systemu operacyjnego. 
Integracja systemu zapewniona jest przez systemy kontroli 
wprowadzanych danych (walidacje, autoryzacje, listy wartości) oraz 
dzienniki zmian. 
W celu zapewnienia jednolitości zasad rachunkowości spółki Grupy 
ORLEN stosują, na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, przyjętą przez PKN ORLEN i 
zatwierdzoną przez spółki Grupy ORLEN, politykę rachunkowości.  
Skonsolidowane sprawozdania finansowe są przygotowywane na 
podstawie zintegrowanego systemu informatycznego, w którym 
przeprowadzany jest proces konsolidacji wprowadzanych danych do 
pakietów sprawozdawczych przez spółki Grupy ORLEN. System jest 
rozwiązaniem utworzonym dla celów zarządzania finansowego oraz 
raportowania. Narzędzie to umożliwia ujednolicenie informacji 
finansowych. W jednym miejscu zbierane są informacje wynikowe, 
budżetowe, prognozowane oraz statystyczne, co zapewnia 
bezpośrednią kontrolę i zgodność wprowadzanych danych.  
Dane poddawane są analizie pod względem spójności, kompletności 
i ciągłości, czemu służą zaimplementowane w systemie kontrolki 
sprawdzające zgodność danych wprowadzanych przez spółki. 
 
W celu bieżącego ograniczania ryzyk związanych z procesem 
sporządzania sprawozdań finansowych poddawane są one 
weryfikacji przez audytora co kwartał, a zatem częściej niż wynika to 
z obowiązujących przepisów. W przypadku sprawozdania za I 
kwartał, półrocze i III kwartał audytor dokonuje przeglądu, natomiast 
w przypadku sprawozdania rocznego jest ono poddawane badaniu. 
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Wyniki przeglądów i badań są przedstawiane przez audytora 
Zarządowi i Komitetowi Audytowemu Rady Nadzorczej. 
 
W Spółce stosowane są procedury autoryzacji, zgodnie z którymi 
raporty okresowe przed zatwierdzeniem przez Zarząd podlegają 
weryfikacji audytora oraz opinii Komitetu Audytowego Rady 
Nadzorczej. Po zatwierdzeniu są przekazywane przez Biuro Relacji 
Inwestorskich do publicznej wiadomości. 
 
W Spółce funkcjonuje Biuro Audytu, Kontroli i Zarządzania 
Ryzykiem Korporacyjnym, którego celem jest dokonywanie 
niezależnej i obiektywnej oceny systemów zarządzania ryzykiem i 
kontroli wewnętrznej oraz analizy procesów biznesowych. Biuro 
realizuje zadania audytowe w oparciu o roczne plany audytów 
zatwierdzane przez Zarząd oraz przyjmowane przez Komitet 
Audytowy Rady Nadzorczej i Radę Nadzorczą. Biuro może 
realizować także audyty doraźne zlecane przez Radę Nadzorczą lub 
Zarząd Spółki.  

 
W ramach realizowanych celów i zadań Biuro Audytu, Kontroli i 
Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym dostarcza rekomendacje 
wdrożenia rozwiązań i standardów w ramach realizowanych zadań 
audytowych, których celem jest redukcja ryzyka niezrealizowania 
celów Koncernu, poprawa skuteczności systemu kontroli 
wewnętrznej oraz zwiększenie wydajności procesów biznesowych.  
Dwa razy w roku Biuro przygotowuje sprawozdanie z monitoringu 
stopnia wdrożenia rekomendacji dla Zarządu i Komitetu Audytowego 
Rady Nadzorczej zawierające podsumowanie wniosków ze 
zrealizowanych zadań audytowych oraz monitoruje realizację 
rekomendacji audytora sprawozdań finansowych Spółki. Na 
zasadach określonych w Międzynarodowych Standardach Praktyki 
Zawodowej Audytu, Biuro Audytu, Kontroli i Zarządzania Ryzykiem 
Korporacyjnym realizuje też projekty doradcze. 
 
 

 
 
6.3. ZNACZNE PAKIETY AKCJI 
 
W 2016 roku oraz do dnia autoryzacji niniejszego Sprawozdania nie 
było zmian w składzie akcjonariuszy posiadających ponad 5% 
udziału w kapitale zakładowym PKN ORLEN. Liczba akcji posiadana 

przez akcjonariuszy prezentowana jest na podstawie najbardziej 
aktualnych, oficjalnych informacji posiadanych przez Spółkę.  
Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw 
własności akcji PKN ORLEN.  

 
TABELA 50. Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 1 stycznia 2016 roku, na 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień autoryzacji niniejszego 

Sprawozdania. 
 

Akcjonariusz 

Liczba akcji i 
głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 
(na 01.01.2016*) 

Udział w kapitale 
zakładowym i 
ogólnej liczbie 

głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 
(na 01.01.2016*) 

Liczba akcji i 
głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 
(na 31.12.2016**) 

Udział w kapitale 
zakładowym i 
ogólnej liczbie 

głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 
(na 31.12.2016**) 

Liczba akcji i 
głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 
(na dzień 

autoryzacji 
raportu***) 

Udział w kapitale 
zakładowym i 
ogólnej liczbie 

głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu (na 
dzień autoryzacji 

raportu***) 

Skarb Państwa 117 710 196 27,52% 117 710 196 27,52% 117 710 196 27,52% 

Nationale-
Nederlanden OFE 

39 000 000 9,12% 39 785 564 9,30% 35 590 112 8,32% 

Aviva OFE 34 000 000 7,95% 31 257 000 7,31% 30 000 000 7,01% 

Pozostali 236 998 865 55,41% 238 956 301 55,87% 244 408 753 57,15% 

Razem 427 709 061 100,00% 427 709 061 100,00% 427 709 061 100,00% 
* Zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na 28 kwietnia 2015 roku. 
** Zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na 3 czerwca 2016 roku. 
*** Zgodnie z informacjami z NWZ PKN ORLEN zwołanego na 24 stycznia 2017 roku. 

 
  



                 
  
GRUPA ORLEN  
 
 
 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ORLEN       94 / 107 

 

6.4. SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE I PRAWA GŁOSU 
 
Wykonywanie prawa głosu oraz specjalne uprawnienia kontrolne 
zostały szczegółowo uregulowane w Statucie PKN ORLEN. Zgodnie 
z postanowieniami Statutu jedna akcja PKN ORLEN daje prawo do 
jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W Statucie Spółki 
prawo głosowania akcjonariuszy zostało ograniczone w ten sposób, 
że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu 
więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu 
odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosowania 
nie dotyczy Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który na 
podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w 
związku z akcjami Spółki (w przypadku wykonywania przez ten 
podmiot prawa głosu z tych akcji Spółki). 
Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zwani są 
Zgrupowaniem. Zasady kumulacji i redukcji szczegółowo określa 
Statut Spółki. Akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie 
mogą wykonywać prawa głosu z więcej niż 10% ogólnej liczby 
głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego 
Zgromadzenia. 
Jeżeli skumulowana liczba akcji zarejestrowana na walnym 
zgromadzeniu przez akcjonariuszy wchodzących w skład 
Zgrupowania przekracza 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, to 
głosy wynikające z liczby posiadanych akcji podlegają redukcji, 
której zasady szczegółowo określa Statut Spółki.  
Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa powyżej nie 
dotyczy podmiotów zależnych od Skarbu Państwa. 
 
Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania 
jednego Członka Rady Nadzorczej. Ponadto jeden Członek Zarządu 

PKN ORLEN jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą 
na wniosek Skarbu Państwa. 
 
Dodatkowo, zgodnie ze Statutem Spółki, tak długo jak Skarb 
Państwa jest uprawniony do powoływania członka Rady Nadzorczej, 
uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonywanie czynności 
dotyczących: zbycia lub obciążenia w jakikolwiek sposób akcji albo 
udziałów w następujących spółkach: Naftoport Sp. z o.o., 
Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A. oraz w spółce, która zostanie 
utworzona w celu prowadzenia działalności w zakresie transportu 
rurociągowego paliw płynnych, wymagają głosowania za ich 
przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Skarb 
Państwa. 
 
Specjalne uprawnienia dla akcjonariusza Skarb Państwa wynikać 
mogą także z postanowień przepisów powszechnie obowiązujących, 
tj.: 
• ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych 

uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich 
wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach 
kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii 
elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych; 

• ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych 
inwestycji; 

• ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym. 

 

 
 
6.5. ZMIANY STATUTU 
 
Zmiana Statutu PKN ORLEN wymaga uchwały Walnego 
Zgromadzenia Spółki oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców. 
Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmian Statutu Spółki 
zapada większością trzech czwartych głosów. Walne Zgromadzenie 
Spółki może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego 
tekstu Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze 
redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. 

 
Po wpisaniu zmian w Statucie do rejestru przedsiębiorców PKN 
ORLEN przekazuje na ten temat raport bieżący do publicznej 
wiadomości. 
 

 
 
6.6. WALNE ZGROMADZENIE 
 
Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN oraz 
jego uprawnienia regulują Statut Spółki oraz Regulamin Walnego 
Zgromadzenia PKN ORLEN, dostępne na stronie internetowej PKN 
ORLEN 
http://www.orlen.pl/PL/OFirmie/Strony/DokumentyKorporacyjne.aspx 
. 
Spółka ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia w taki 
sposób, by umożliwić udział w obradach jak największej liczbie 
akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie PKN ORLEN odbywa się w 
siedzibie Spółki w Płocku, ale może odbyć się także w Warszawie. 
Obradom Walnego Zgromadzenia przysłuchiwać się mogą 
przedstawiciele mediów. 
 
PKN ORLEN dokłada wszelkich starań, aby projekty uchwał 
Walnego Zgromadzenia zawierały uzasadnienie ułatwiające 
akcjonariuszom podjęcie uchwał z należytym rozeznaniem. Komplet 

materiałów jest przekazywany do wiadomości akcjonariuszy w 
siedzibie Spółki w Płocku i biurze w Warszawie, a także na 
korporacyjnej stronie internetowej www.orlen.pl począwszy od dnia 
zwołania Walnego Zgromadzenia. 
 
Zwołanie i odwołanie Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN 

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie umieszczane na 
stronie internetowej Spółki oraz poprzez przekazanie raportu 
bieżącego do instytucji rynku kapitałowego oraz do publicznej 
wiadomości.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno odbyć się nie 
później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku 
obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest 
przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo 
na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co 
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najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w terminie 
dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Rada Nadzorcza 
może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie 
go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może także zwołać 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła 
Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia 
odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez 
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału 
zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. 
 
Spółka organizuje każdorazowo transmisję internetową z obrad 
Zgromadzenia, oferując również symultaniczne tłumaczenie na język 
angielski. 
 
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia 
Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie 
napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście 
bezprzedmiotowe. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego 
Zgromadzenia powinna nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu 
przesłanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu, ale nie 
później, niż na siedem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. 
Jeżeli odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie 
może nastąpić w tym terminie, Walne Zgromadzenie powinno się 
odbyć. Jeśli jednak z okoliczności wynika, że odbycie obrad 
Walnego Zgromadzenia jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, 
wówczas odwołanie albo zmiana terminu może nastąpić w każdym 
czasie przed datą Walnego Zgromadzenia. Odwołanie lub zmiana 
terminu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie 
zamieszczone na stronie internetowej Spółki wraz z podaniem 
uzasadnienia i dochowaniem innych wymogów prawa. Kompetencja 
do odwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje wyłącznie 
organowi lub osobie, która zwołała Walne Zgromadzenie. Odwołanie 
Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek 
uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy, lub które 
zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą 
wnioskodawców.  
 
Kompetencje Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności 
następujące sprawy: 

• rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania 
finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności 
Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy ORLEN oraz sprawozdania z działalności Grupy ORLEN 
za poprzedni rok obrotowy, 

• udzielanie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej i Członkom 
Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

• decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także 
sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku,  

• powoływanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 8 
ust. 2 Statutu, oraz ustalanie zasad wynagradzania Członków 
Rady Nadzorczej, 

• podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy 
kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej, 

• wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie 
szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu 
nadzoru lub zarządu, 

• wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa 
lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 
ograniczonego prawa rzeczowego, 

• wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania 
wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość 
księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego Spółki, 

• zmiana Statutu Spółki, 
• tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych 

kapitałów oraz funduszy Spółki, 
• decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich 

umorzenia i określenie warunków ich umorzenia, 
• emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz 

emisja warrantów subskrypcyjnych, 
• rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej 

połączenie z inną spółką, 
• zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu 

spółek handlowych. 
 
Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN 

Zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych prawo 
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby 
będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą 
Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu).  

 
Akcjonariusze mogą komunikować się ze Spółką za pośrednictwem 
strony internetowej. Mogą tą drogą przesyłać zawiadomienia o 
udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz dokument 
pełnomocnictwa wraz z innymi dokumentami pozwalającymi na 
identyfikację mocodawcy i pełnomocnika. Służy do tego specjalna 
sekcja poświęcona Walnym Zgromadzeniom Spółki: 
http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Str
ony/default.aspx. Zamieszczane są w niej także przydatne 
akcjonariuszom materiały, m.in. przewodnik dla akcjonariuszy „Jak 
wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN”, informacje o 
zbliżających się zgromadzeniach akcjonariuszy, materiały związane 
z tymi Zgromadzeniami, a także materiały archiwalne z odbytych 
posiedzeń, w tym treści podjętych uchwał, a także pliki wideo 
zawierające transmisje internetowe z Walnych Zgromadzeń. 
 
W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z 
prawem zabierania głosu Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej 
nawet nie będący akcjonariuszami, bez potrzeby otrzymywania 
zaproszeń. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą 
uczestniczyć Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których 
mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy 
sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie 
Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez 
to Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 
 
W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także 
inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie 
lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w 
szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub 
pracownicy Spółki. PKN ORLEN, w zakresie zgodnym z przepisami 
prawa i uwzględniającym interesy Spółki, umożliwia także 
przedstawicielom mediów obecność na Walnych Zgromadzeniach. 
Zarząd na każdym Walnym Zgromadzeniu zapewnia udział 
niezależnego eksperta w sprawach z zakresu prawa handlowego. 
 
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek 
handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają 
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bezwzględną większością głosów oddanych. Jedna akcja PKN 
ORLEN daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki. Ograniczenia prawa akcjonariuszy Spółki do głosowania 
zostało opisane w pkt. 6.4. 

Walne Zgromadzenia w 2016 roku 

W roku 2016 odbyły się dwa Walne Zgromadzenia: 29 stycznia 2016 
roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a 3 czerwca 
2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
akcjonariusze Spółki ustalili liczbę członków Rady Nadzorczej oraz 
podjęli uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 
 

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze 
zatwierdzili roczne sprawozdania z działalności Spółki i Grupy 
ORLEN oraz sprawozdania finansowe za 2015 rok. Zdecydowali 

także o udzieleniu absolutorium wszystkim Członkom Rady 
Nadzorczej i Członkom Zarządu.  
Walne Zgromadzenie zdecydowało, po zapoznaniu się z wnioskiem 
Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, o podziale zysku netto za rok 
obrotowy 2015, w wysokości 1.047.519.491,84 PLN w następujący 
sposób: 
1) kwotę 855.418.122,00 PLN przeznaczyło na wypłatę 

dywidendy (2,00 PLN na 1 akcję) 
2) pozostałą kwotę, tj. 192.101.369,84  PLN przeznaczyło na 

kapitał zapasowy Spółki.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN ustaliło 15 lipca 2016 
roku jako dzień dywidendy i 5 sierpnia 2016 roku jako termin wypłaty 
dywidendy. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało także Członków Rady 
Nadzorczej na nową kadencję. 
 

 
 

6.7. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE 
 
Zasady działania Rady Nadzorczej i jej Komitetów oraz Zarządu 
PKN ORLEN są – poza przepisami powszechnie obowiązującymi – 
regulowane przez Statut PKN ORLEN, a także odpowiednio przez 
Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu. Na 

funkcjonowanie organów zarządzających i nadzorczych PKN 
ORLEN wpływ mają również zasady ładu korporacyjnego 
ustanowione przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.  
 

 
6.7.1  Zarząd 
 
Skład osobowy Zarządu PKN ORLEN w 2016 roku 
 

Tabela 51. Skład Zarządu PKN ORLEN na dzień 1 stycznia 2016 roku. 
 

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w zarządzie PKN ORLEN 

Wojciech Jasiński Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 

Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 

Piotr Chełmiński Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki 

Krystian Pater Członek Zarządu ds. Produkcji  

Marek Podstawa Członek Zarządu ds. Sprzedaży 
 
Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2016 
roku odwołała Pana Marka Podstawę z Zarządu PKN ORLEN i 
jednocześnie powołała Pana Mirosława Kochalskiego do pełnienia 
funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Pana 

Zbigniewa Leszczyńskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu 
Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję Zarządu, która kończy się z 
dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016. 
 

Tabela 52. Skład Zarządu PKN ORLEN na dzień 8 lutego 2016 roku. 
 

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w zarządzie PKN ORLEN 

Wojciech Jasiński Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 

Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 

Mirosław Kochalski Wiceprezes Zarządu (ds. Korporacyjnych od 12 lutego 2016 roku) 

Piotr Chełmiński Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki 

Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu (ds. Sprzedaży od 12 lutego 2016 roku) 

Krystian Pater Członek Zarządu ds. Produkcji  

Do dnia autoryzacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu nie uległ zmianom. 
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Podział kompetencji Członków Zarządu Spółki 

Pan Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu pełni jednocześnie funkcję 
Dyrektora Generalnego, nadzoruje obszary: strategii i zarządzania 
projektami, innowacji, handlu ropą i gazem, marketingu, komunikacji 
korporacyjnej, audytu, kontroli i zarządzania ryzykiem 
korporacyjnym, ochrony informacji, infrastruktury krytycznej i spraw 
obronnych, bezpieczeństwa oraz biuro zarządu. 

 
Pan Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 
sprawuje nadzór nad obszarami: planowania i sprawozdawczości, 
kontrolingu biznesowego, zarządzania łańcuchem dostaw, 
zarządzania finansami, podatków, relacji inwestorskich, inwestycji i 
dezinwestycji kapitałowych, informatyki. 
 
Pan Mirosław Kochalski, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych 
sprawuje nadzór nad obszarami: kadr, zakupów, prawnym, grupy 
kapitałowej, zarządzania ryzykiem regulacyjnym, organizacji i 
systemów zarządzania. 
 
Pan Piotr Chełmiński, Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki 
sprawuje nadzór nad obszarami: realizacji inwestycji majątkowych, 
rozwoju i technologii, energetyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony środowiska. 
 
Pan Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu ds. Sprzedaży 
sprawuje nadzór nad obszarami: handlu hurtowego produktami 
rafineryjnymi, handlu produktami petrochemicznymi, sprzedaży 
detalicznej, logistyki, efektywności i rozwoju sprzedaży. 
 
Pan Krystian Pater, Członek Zarządu ds. Produkcji sprawuje nadzór 
nad obszarami: produkcji rafineryjnej, produkcji petrochemicznej,  
efektywności i optymalizacji produkcji, techniki. 
 
Podział odpowiedzialności Członków Zarządu PKN ORLEN 
dostępny jest także na internetowej stronie korporacyjnej Spółki: 
http://www.orlen.pl/PL/OFirmie/ZarzadSpolki/ObszaryOdpowiedzialn
osci/Strony/default.aspx . 
 
 
Powołanie i odwołanie Zarządu PKN ORLEN 

W skład Zarządu PKN ORLEN wchodzi od pięciu do dziewięciu 
Członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie 
Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez 
Radę Nadzorczą, przy czym jeden członek Zarządu PKN ORLEN 
jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na wniosek 
Skarbu Państwa.  

 
Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem 
odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji.  
 
Prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd 
mogą być zawieszeni w czynnościach z ważnych powodów przez 
Radę Nadzorczą. W przypadku zawieszenia lub odwołania Prezesa 
Zarządu bądź w innym przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa 
Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego lub 
odwieszenia dotychczasowego Prezesa wszystkie jego uprawnienia, 
z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w § 9 ust. 5 
pkt 2 Statutu, wykonuje osoba powołana uchwałą Rady Nadzorczej 
na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu. 
 

Organizacja prac Zarządu PKN ORLEN 

Szczegółowe zasady dotyczące zwoływania posiedzeń Zarządu 
zawiera Regulamin Zarządu Spółki, dostępny na stronie internetowej 
(http://www.orlen.pl/PL/OFirmie/Strony/DokumentyKorporacyjne.asp
x ).  

 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie 
rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Dla ważności uchwał Zarządu 
wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o planowanym 
posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu oraz obecność na 
posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwały Zarządu 
zapadają zwykłą większością głosów (w razie równości głosów 
decyduje głos Prezesa Zarządu), z zastrzeżeniem, iż przy uchwale 
dotyczącej ustanowienia prokury wymagana jest jednomyślność 
wszystkich Członków Zarządu. Członek Zarządu, który głosował 
przeciwko podjętej uchwale może zgłosić zdanie odrębne, jednakże 
złożenie zdania odrębnego wymaga uzasadnienia. 
 
Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, natomiast 
głosowanie tajne może zostać zarządzone na wniosek każdego 
Członka Zarządu. Uchwały podpisują wszyscy Członkowie Zarządu, 
którzy byli obecni na posiedzeniu Zarządu, na którym uchwała 
została podjęta. Pod uchwałą składa podpis także Członek Zarządu, 
który złożył zdanie odrębne z adnotacją "zdanie odrębne" lub "votum 
separatum". 
 
Kompetencje Zarządu PKN ORLEN 

Wszyscy Członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do 
prowadzenia spraw PKN ORLEN. 

 
Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające 
zakres zwykłego zarządu. Jako czynności zwykłego zarządu 
traktowane są czynności mające za przedmiot obrót paliwami w 
rozumieniu Statutu Spółki (tj. ropą naftową, produktami 
ropopochodnymi, biokomponentami, biopaliwami, oraz innymi 
paliwami, w tym gazem ziemnym, gazem przemysłowym i gazem 
opałowym) lub energią oraz wszelkie inne czynności niewskazane w 
Regulaminie Zarządu.  
 
Uchwały Zarządu wymaga m.in.: 
• przyjęcie i zmiana Regulaminu Zarządu, 
• przyjęcie i zmiana Regulaminu Organizacyjnego PKN ORLEN, 
• przyjmowanie wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej lub 

Walnego Zgromadzenia, 
• zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie 

proponowanego porządku obrad Walnych Zgromadzeń, 
• przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz 

strategii rozwoju Spółki, 
• wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i 

zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w 
związku z nim wydatki lub obciążenia przekraczające kwotę 10 
000 000 PLN, 

• zaciąganie zobowiązań, rozporządzanie prawami majątkowymi 
oraz jakakolwiek forma obciążania majątku Spółki, których 
wartość przekracza 20 000 000 PLN (z pewnymi włączeniami 
od tej zasady), 

• zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego 
lub udziału w nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonego 
prawa rzeczowego, 
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• zbywanie, nabywanie oraz obciążanie przez Spółkę udziałów, 
akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, w 
tym także akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi, 

• emisja papierów wartościowych przez Spółkę, 
• przyjmowanie sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy 

Kapitałowej ORLEN, 
• przyjęcie i zmiana systemu wynagradzania pracowników Spółki, 

jak również decyzje dotyczące wprowadzenia oraz założeń 
programów motywacyjnych, 

• zawarcie, zmiana i wypowiedzenie układu zbiorowego pracy 
obowiązującego w Spółce oraz innych porozumień ze 
związkami zawodowymi, 

• określenie zasad udzielania i odwoływania pełnomocnictw, 
• ustalanie tzw. polityki darowizn Spółki, 

• udzielanie prokury, 
• ustalanie wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy 

Członków Zarządu, 
• utworzenie zakładu/biura za granicą, 
• inne sprawy, których rozstrzygnięcia w formie uchwały zażąda 

chociażby jeden z Członków Zarządu, 
• podejmowanie decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy. 
Zarząd ma obowiązek przekazywać Radzie Nadzorczej regularne i 
wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach 
dotyczących działalności PKN ORLEN oraz o ryzyku związanym z 
prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. 
 
 
 

 
 
6.7.2  Rada Nadzorcza 
 
TABELA 53. Skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN w 2016 roku. 
 

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w radzie nadzorczej PKN ORLEN 

Angelina Sarota Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Leszek Pawłowicz 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 29 stycznia 2016 roku 
(Niezależny Członek Rady Nadzorczej)  

Adam Ambrozik Sekretarz Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 29 stycznia 2016 roku 

Grzegorz Borowiec Członek Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 29 stycznia 2016 roku 

Artur Gabor Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej) 

Cezary Banasiński 
Członek Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 29 stycznia 2016 roku  
(Niezależny Członek Rady Nadzorczej) 

Cezary Możeński Członek Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 29 stycznia 2016 roku 

Radosław L. Kwaśnicki 
Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w okresie od 8 lutego do 
3 czerwca 2016 r. oraz od 28 czerwca 2016 roku 

Remigiusz Nowakowski Członek Rady Nadzorczej do 14 września 2016 roku 

Mateusz Henryk Bochacik 
Członek Rady Nadzorczej od 29 stycznia 2016 r., Sekretarz Rady Nadzorczej w okresie od 
8 lutego do 3 czerwca 2016 r. oraz od 28 czerwca 2016 roku 

Adrian Dworzyński 
Członek Rady Nadzorczej od 29 stycznia 2016 roku  
(Niezależny Członek Rady Nadzorczej) 

Agnieszka Krzętowska 
Członek Rady Nadzorczej od 29 stycznia 2016 roku  
(Niezależny Członek Rady Nadzorczej od 6 czerwca 2016 roku) 

Arkadiusz Siwko Członek Rady Nadzorczej w okresie od 29 stycznia do 3 czerwca 2016 roku 

Wiesław Protasewicz Członek Rady Nadzorczej od 3 czerwca 2016 roku 

 
Wskazane w powyższej tabeli zmiany w składzie Rady Nadzorczej 
były następstwem decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
PKN ORLEN w dniu 29 stycznia 2016 roku oraz Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 3 czerwca 2016 roku, które 
powołało Radę Nadzorczą PKN ORLEN na nową trzyletnią 
kadencję, a także rezygnacji złożonej przez jednego z Członków 
Rady Nadzorczej z członkostwa w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN. 
 
W 2016 roku Rada Nadzorcza odbyła 13 protokołowanych 
posiedzeń i podjęła 120 uchwał. 
 
 
 
 
 

Zasady działania Rady Nadzorczej PKN ORLEN 
 
Powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN 
 
W skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN wchodzi od sześciu do 
dziewięciu Członków. Skarb Państwa jest uprawniony do 
powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej, 
pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne 
Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN są 
powoływani na okres wspólnej kadencji, która kończy się z dniem 
odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. 
Poszczególni Członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą 
zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. Walne 
Zgromadzenie PKN ORLEN powołuje przewodniczącego Rady 
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Nadzorczej, natomiast wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są 
przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych Członków Rady. 
Obecnie trwająca kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 3 
czerwca 2016 roku.  
Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej, musi być osobami, 
z których każda spełnia kryteria niezależności określone w Statucie 
PKN ORLEN. Zgodnie z wymogami DPSN, niezależni członkowie 
Rady Nadzorczej nie są pracownikami Spółki, podmiotu zależnego 
lub podmiotu stowarzyszonego, jak również nie są związani z tymi 
podmiotami umową o podobnych charakterze, nie są także 
powiązani z akcjonariuszem w sposób wykluczający przymiot 
niezależności. 
 
Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich 
powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o 
spełnieniu przesłanek określonych powyżej. Oświadczenia o 
spełnieniu kryteriów niezależności są przekazywane pozostałym 
Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki. 
 
W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie 
przesłanek, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest 
niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę, natomiast Spółka 
informuje akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych Członków 
Rady Nadzorczej.  
 
W sytuacji, gdy liczba niezależnych Członków Rady Nadzorczej 
wyniesie mniej niż dwóch, Zarząd Spółki zobowiązany jest 
niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku 
obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady 
Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej 
polegających na dostosowaniu liczby niezależnych Członków do 
wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie 
dotychczasowym, a postanowień § 8 ust. 9 a Statutu Spółki 
(wymieniających listę uchwał, do których podjęcia wymagana jest 
zgoda co najmniej połowy niezależnych Członków Rady Nadzorczej) 
nie stosuje się. 
 
Organizacja pracy Rady Nadzorczej PKN ORLEN  
 
Organizacja prac Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej 
dostępnym na korporacyjnej stronie internetowej pod adresem: 
http://www.orlen.pl/PL/OFirmie/Strony/DokumentyKorporacyjne.aspx 
 
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie 
rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.  
 

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest 
obecna co najmniej połowa jej Członków. Z zastrzeżeniem 
postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady 
Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną 
większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy 
Członków Rady. Wyjątkiem od tego jest sytuacja odwołania lub 
zawieszenia któregokolwiek z Członków Zarządu lub całego 
Zarządu w trakcie trwania ich kadencji, kiedy to wymagane jest 
oddanie głosów "za" przez co najmniej dwie trzecie wszystkich 
Członków Rady Nadzorczej. 
 
Podjęcie uchwał w sprawach: 
• świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek 

podmioty powiązane ze Spółką na rzecz Członków Zarządu, 
• wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot zależny 

istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, Członkiem 
Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami powiązanymi 
z nimi, 

• wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego Spółki 

wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych Członków Rady 
Nadzorczej. Postanowienia te nie wyłączają stosowania art. 15 § 1 i 
2 kodeksu spółek handlowych. 
 
 
 
Kompetencje Rady Nadzorczej PKN ORLEN 
 
Rada Nadzorcza PKN ORLEN sprawuje stały nadzór nad 
działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, jej 
kompetencje określone są w kodeksie spółek handlowych i Statucie 
Spółki.  
Mając na względzie najwyższe standardy ładu korporacyjnego oraz 
zapewnienie rzetelnej oceny Spółki przez akcjonariuszy, do 
obowiązków Rady Nadzorczej PKN ORLEN dodatkowo należy 
przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu:  
• oceny sytuacji PKN ORLEN, z uwzględnieniem oceny 

systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, 
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, 

• sprawozdania z działalności rady nadzorczej, 
• oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków 

informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu 
korporacyjnego, 

• ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności 
sponsoringowej i charytatywnej. 

 
6.7.3  Komitety Rady Nadzorczej 
 
Rada Nadzorcza PKN ORLEN może powoływać komitety stałe lub 
ad hoc, działające jako jej kolegialne organy doradcze i 
opiniotwórcze.  
W ramach Rady Nadzorczej PKN ORLEN działają następujące 
komitety stałe:  
• Komitet Audytowy,  
• Komitet ds. Strategii i Rozwoju,  

• Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, 
• Komitet ds. Ładu Korporacyjnego, 
• Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Komitet ds. 

CSR). 
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TABELA 54. Skład Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN w 2016 roku. 
 

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w komitecie rady nadzorczej PKN ORLEN 

Komitet Audytowy  

Artur Gabor Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Leszek Pawłowicz Członek Komitetu do 29 stycznia 2016 roku, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Grzegorz Borowiec Członek Komitetu do 29 stycznia 2016 roku 

Radosław L. Kwaśnicki Członek Komitetu w okresie od 1 stycznia do 22 marca 2016 r. oraz od 27 września 
2016 roku 

Agnieszka Krzętowska Członek Komitetu od 8 lutego 2016 r., Niezależny Członek Rady Nadzorczej od 6 
czerwca 2016 roku 

Remigiusz Nowakowski Członek Komitetu w okresie od 8 lutego do 14 września 2016 roku 

Angelina Sarota  Członek Komitetu w okresie od 8 lutego do 17 marca 2016 roku 

Adrian Dworzyński Członek Komitetu od 8 lutego 2016 roku, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Wiesław Protasewicz Członek Komitetu od 28 czerwca 2016 roku 

Komitet ds. Strategii i Rozwoju  

Cezary Banasiński Przewodniczący Komitetu do 29 stycznia 2016 roku, Niezależny Członek Rady 
Nadzorczej 

Leszek Pawłowicz Członek Komitetu do 29 stycznia 2016 roku, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Artur Gabor Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Cezary Możeński Członek Komitetu do 29 stycznia 2016 roku 

Remigiusz Nowakowski Członek Komitetu,  
Przewodniczący Komitetu w okresie od 8 lutego do 14 września 2016 roku 

Adrian Dworzyński Członek Komitetu od 8 lutego 2016 roku, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Angelina Sarota  Członek Komitetu od 8 lutego 2016 roku 

Arkadiusz Siwko Członek Komitetu w okresie od 8 lutego do 3 czerwca 2016 roku 

Agnieszka Krzętowska Członek Komitetu od 28 czerwca 2016 roku, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 
od 6 czerwca 2016 roku 

Wiesław Protasewicz Przewodniczący Komitetu od 27 września 2016 roku 

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń  

Angelina Sarota Przewodnicząca Komitetu 

Grzegorz Borowiec Członek Komitetu do 29 stycznia 2016 roku 

Adam Ambrozik Członek Komitetu do 29 stycznia 2016 roku 

Cezary Banasiński Członek Komitetu do 29 stycznia 2016 roku, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Mateusz Bochacik Członek Komitetu od 8 lutego 2016 roku 

Adrian Dworzyński Członek Komitetu od 8 lutego 2016 roku, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Agnieszka Krzętowska Członek Komitetu od 8 lutego 2016 roku, Niezależny Członek Rady Nadzorczej od 
6 czerwca 2016 roku 

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego  

Cezary Możeński Przewodniczący Komitetu do 29 stycznia 2016 roku 

Angelina Sarota Członek Komitetu 

Radosław L. Kwaśnicki Członek Komitetu 

Adrian Dworzyński Przewodniczący Komitetu od 8 lutego 2016 roku, Niezależny Członek Rady 
Nadzorczej 

Mateusz Bochacik Członek Komitetu od 8 lutego 2016 roku 

Wiesław Protasewicz Członek Komitetu w okresie od 28 czerwca do 27 września 2016 roku 
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Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu  

Artur Gabor Przewodniczący Komitetu do 15 grudnia 2016 roku, Niezależny Członek Rady 
Nadzorczej 

Adam Ambrozik Członek Komitetu do 29 stycznia 2016 roku 

Radosław L. Kwaśnicki Członek Komitetu 

Mateusz Bochacik Członek Komitetu od 8 lutego 2016 roku 

Agnieszka Krzętowska Członek Komitetu od 8 lutego 2016 roku, Niezależny Członek Rady Nadzorczej od 
6 czerwca 2016 roku 
Przewodnicząca Komitetu od 15 grudnia 2016 roku 

 
Komitet Audytowy 
 
Zadaniem Komitetu Audytowego jest doradztwo na rzecz Rady 
Nadzorczej PKN ORLEN w kwestiach właściwego wdrażania zasad 
sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli 
wewnętrznej Spółki oraz Grupy ORLEN i współpraca z biegłymi 
rewidentami Spółki. Posiedzenia Komitetu Audytowego odbywają 
się nie rzadziej niż raz na kwartał, każdorazowo przed 
opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych. 
W 2016 roku Komitet Audytowy odbył 11 protokołowanych 
posiedzeń, a także 2 wspólne posiedzenia z Komitetem ds. Strategii 
i Rozwoju. 
 
Komitet ds. Ładu Korporacyjnego 
 
Zadaniem Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego jest opiniowanie i 
przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie 
wprowadzania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, ocena 
projektów raportów dotyczących przestrzegania zasad ładu 
korporacyjnego publikowanych przez Spółkę oraz opiniowanie 
propozycji zmian w dokumentach korporacyjnych Spółki, a także 
monitorowanie zarządzania Spółką pod kątem zgodności z 
wymogami prawnymi i regulacyjnymi, w tym zgodności z 
Wartościami i zasadami postępowania PKN ORLEN i zasadami ładu 
korporacyjnego. 
W 2016 roku Komitet Rady Nadzorczej ds. Ładu Korporacyjnego 
odbył 3 protokołowane posiedzenia. 

Komitet ds. Strategii i Rozwoju 
 
Zadaniem Komitetu ds. Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i 
przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach 
planowanych inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na 
aktywa Spółki. 
W 2016 roku Komitet ds. Strategii i Rozwoju odbył 10 
protokołowanych posiedzeń, w tym 2 posiedzenia wspólne z 
Komitetem Audytowym.  
 
Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń 
 
Zadaniem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie 
osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie 
Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania 
struktury zarządzania, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, 
systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o kwalifikacjach 
odpowiednich dla budowy sukcesu Spółki. 
W 2016 roku Komitet Rady Nadzorczej ds. Nominacji i 
Wynagrodzeń odbył 6 protokołowanych posiedzeń.  
 
Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 
 
Zadaniem Komitetu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest 
wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez 
uwzględnienie w działalności Spółki oraz w kontaktach z 
interesariuszami (m.in. pracownikami, klientami, akcjonariuszami, 
społecznością lokalną) aspektów społecznych, etycznych i 
ekologicznych. W 2016 roku Komitet Rady Nadzorczej ds. 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu odbył 3 protokołowane 
posiedzenia. 
 

 
 
6.8. POLITYKA WYNAGRODZEŃ 
 
Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza 
uwzględniając rekomendacje działającego w jej ramach Komitetu ds. 
Nominacji i Wynagrodzeń. Do głównych elementów systemu 
wynagrodzeń Członków Zarządu należą: 
• stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, 
• premia roczna uzależniona od poziomu realizacji celów 

ilościowych i jakościowych, 
• odprawa wynikająca z odwołania lub rezygnacji z funkcji 

Członka Zarządu, 
• wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji. 
Wszystkie elementy wynagrodzenia oraz świadczenia dodatkowe 
reguluje umowa zawarta pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką. 
 
Świadczenia dodatkowe dla Członków Zarządu PKN ORLEN mogą 
obejmować samochód służbowy, umowę ubezpieczenia na życie i 

dożycie, prywatne ubezpieczenie medyczne na rzecz Członka 
Zarządu i jego najbliższej rodziny, możliwość pokrycia 
uzasadnionych kosztów ochrony osobistej i mienia.  
Świadczenia dodatkowe dla dyrektorów raportujących do Zarządu 
PKN ORLEN mogą obejmować samochód służbowy, pokrycie 
kosztów składki na ubezpieczenie z opcją inwestycyjną, prawo do 
korzystania z dodatkowej opieki medycznej przez dyrektora i 
członków jego rodziny, w tym profilaktyki zdrowotnej, zajęć 
sportowych i rehabilitacji, dofinansowanie do wynajmu mieszkania, 
pokrycie kosztów przeprowadzki w trakcie zatrudnienia, możliwość 
korzystania ze świadczeń określonych w Regulaminie Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prawo do udziału w 
Pracowniczym Programie Emerytalnym na zasadach 
obowiązujących w Spółce. 
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Funkcjonująca w PKN ORLEN polityka wynagrodzeń wspiera 
realizację celów Spółki, w szczególności długoterminowy wzrost 
wartości dla akcjonariuszy i stabilność funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. 
 
Ogólne zasady i warunki przyznawania premii rocznych 
 
Członkom Zarządu przysługuje prawo do premii rocznej na 
zasadach ustalonych w umowie, której załącznikiem i częścią 
składową jest Regulamin Systemu Motywacyjnego dla Zarządu. 
Poziom premii rocznej uzależniony jest od wykonania 
indywidualnych zadań (jakościowych oraz ilościowych), ustalonych 
przez Radę Nadzorczą dla poszczególnych Członków Zarządu. 
Rada Nadzorcza wyznacza co roku od czterech do siedmiu 
indywidualnych zadań premiowych, które wpisywane są do Karty 
Celów danego Członka Zarządu. Ocena wykonania indywidualnych 
zadań premiowych (ilościowych i jakościowych) przez danego 
Członka Zarządu dokonywana jest co roku przez Radę Nadzorczą 
na podstawie rekomendacji Prezesa Zarządu, zawierającej ocenę 
wykonania indywidualnych zadań premiowych wszystkich Członków 
Zarządu, sprawozdań dotyczących wykonania przez danego 
Członka Zarządu indywidualnych zadań premiowych, sprawozdań 
finansowych PKN ORLEN oraz innych dokumentów, których 
zbadanie Rada Nadzorcza uzna za celowe. 
Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o przyznaniu Członkowi 
Zarządu premii rocznej za dany rok obrotowy oraz jej wysokości 
bądź o nie przyznaniu premii rocznej do 30 kwietnia następnego 
roku. Uchwała jest podstawą do wypłaty premii rocznej, o ile 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok 
obrotowy zostanie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. 
 
Na 2016 rok Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła dla wszystkich 
Członków Zarządu sześć następujących celów ilościowych:  
• EBIT raportowany Koncernu, 
• EBITDA wg LIFO Koncernu, 
• CAPEX utrzymaniowy Koncernu + koszty ogólne i osobowe 

Koncernu, 
• CAPEX rozwojowy Koncernu, 
• wskaźnik giełdowy (TSR PKN względem rynku), 
• wskaźnik wypadkowości (TRR Koncernu) 
oraz przypisała im odpowiednie progi premiowe. Rada Nadzorcza 
dla każdego z Członków Zarządu ustaliła również cele jakościowe 
związane z nadzorowanym przez nich pionem. 
 
Zasady premiowania kluczowego personelu kierowniczego (w 
tym Członków Zarządu) 
 
Regulaminy funkcjonujące dla Zarządu PKN ORLEN, dyrektorów 
bezpośrednio podległych Zarządowi PKN ORLEN oraz pozostałych 
kluczowych stanowisk mają wspólne podstawowe cechy. Osoby 
objęte wyżej wymienionymi systemami premiowane są za realizację 
indywidualnych celów, wyznaczanych na początku okresu 
premiowego przez Radę Nadzorczą dla Członków Zarządu oraz 
przez Zarząd dla pracowników kluczowego personelu 
kierowniczego. Systemy Premiowania są spójne z Wartościami 
Koncernu, promują współpracę pomiędzy poszczególnymi 
pracownikami i motywują do osiągania najlepszych wyników w skali 
Grupy ORLEN.  
Postawione cele mają charakter jakościowy i ilościowy, a rozliczane 
są po zakończeniu roku, na który zostały wyznaczone, na zasadach 
przyjętych w obowiązujących Regulaminach Systemów 
Premiowania. Regulamin daje ponadto możliwość wyróżnienia 
pracowników, którzy mają istotny wkład w osiągane wyniki. 

Zasady premiowania Członków Zarządów spółek Grupy ORLEN w 
2017 roku zostaną dostosowane do wymogów wynikających z 
Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 
niektórymi spółkami. 
 
Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z 
tytułu zasiadania w Zarządach lub Radach Nadzorczych spółek 
zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych 
 
Członkowie Zarządu PKN ORLEN zasiadający w 2016 roku w 
Zarządach lub Radach Nadzorczych spółek zależnych, 
współkontrolowanych i stowarzyszonych Grupy ORLEN nie pobierali 
z tego tytułu wynagrodzenia, z wyłączeniem Unipetrol a.s., przy 
czym wynagrodzenia z tego tytułu przekazywane były na rzecz 
Fundacji ORLEN DAR SERCA. Na 31 grudnia 2016 roku czterech 
Członków Zarządu PKN ORLEN zasiadało w Radzie Nadzorczej 
Unipetrol a.s. 
 
Umowy zawarte z osobami zarządzającymi o zakazie 
konkurencji i rozwiązaniu umowy na skutek odwołania z 
zajmowanego stanowiska 
 
Zgodnie z obowiązującymi umowami Członkowie Zarządu PKN 
ORLEN zobowiązani są przez okres 6 lub 12 miesięcy, licząc od 
dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, do powstrzymania się od 
działalności konkurencyjnej. W okresie tym Członkowie Zarządu 
uprawnieni są do otrzymywania odszkodowania w wysokości 
sześcio- lub dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego, płatnego w równych ratach miesięcznych. Spółka 
może zwolnić Prezesa Zarządu i Członków Zarządu z zakazu 
konkurencji obowiązującego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy 
lub skrócić okres obowiązywania tego zakazu. W przypadku 
zwolnienia z zakazu konkurencji, Spółka nie wypłaca 
odszkodowania. W przypadku skrócenia okresu obowiązywania 
zakazu konkurencji, wypłata odszkodowania następuje 
proporcjonalnie do okresu obowiązywania zakazu konkurencji. 
Ponadto umowy przewidują wypłatę wynagrodzenia w przypadku 
rozwiązania umowy na skutek odwołania z zajmowanego 
stanowiska. Wynagrodzenie w takim przypadku wynosi sześcio- lub 
dwunastokrotność miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 
Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na stosowanie tych 
postanowień również w przypadku rezygnacji Członka Zarządu z 
funkcji Członka Zarządu. 
 
Dyrektorzy bezpośrednio podlegli Zarządowi PKN ORLEN oraz 
Członkowie Zarządu pozostałych spółek Grupy ORLEN 
standardowo zobowiązani są od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej przez 
okres 6 miesięcy. W tym czasie otrzymują wynagrodzenie w 
wysokości 50% sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego, płatne w 6 równych ratach miesięcznych. Natomiast 
odprawa z tytułu rozwiązania umowy przez Pracodawcę wynosi 
standardowo trzy lub sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego. 
 
Umowy Członków Zarządów spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN w 
2017 roku zostaną dostosowane do wymogów wynikających z 
Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 
niektórymi spółkami.  
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Polityka różnorodności 
 
W PKN ORLEN S.A. kwestie związane z zarządzaniem 
różnorodnością uregulowane są w poniższych dokumentach 
obowiązujących w Spółce: 
• Regulamin Pracy dla PKN ORLEN S.A. 
• Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A. 
• Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PKN 

ORLEN S.A. 
• Polityka zarządzania potencjałem Pracowników Grupy 

Kapitałowej ORLEN na lata 2013 – 2017. 
• Strategia CSR dla PKN ORLEN (zapisy w zakresie zarządzania 

rozwojem i różnorodnością). 
• Odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie realizacji 

Polityki określającej warunki i zasady pracy osób 
niepełnosprawnych w PKN ORLEN S.A. 

• Odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie 
wprowadzenia w PKN ORLEN S.A. zasad udzielania wsparcia 
pracownikom w kryzysowych sytuacjach życiowych. 

• Odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie Projektu 
Pracodawca Przyjazny Rodzinie. 

 
Regulują one takie zagadnienia jak: 
• równe traktowania pracowników w zatrudnieniu oraz zakaz 

dyskryminacji, 
• poszanowanie dla różnorodności, 
• zarządzanie różnicami kulturowymi, 
• otwartość na zatrudnianie osób wykluczonych społecznie lub 

zagrożonych marginalizacją na rynku pracy, 
• wspieranie inicjatyw pracowniczych związanych z praktykami 

równościowymi w firmie, 
• polityka wynagradzania i premiowania, 

• standardy zatrudniania i wynagradzania oddelegowanych 
pracowników, tj. ekspatów i inpatów, 

• dostosowanie miejsc pracy do potrzeb pracowników (np. osób z 
niepełnosprawnościami, matek karmiących), 

• wsparcie dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
• działania wspierające godzenie życia zawodowego i prywatnego 

(tzw. Programy Work-Life Balance). 
 
Ponadto polityka różnorodności w PKN ORLEN S.A. realizowana 
jest poprzez następujące działania: 
• organizacja otwartych szkoleń i warsztatów dla pracowników na 

temat zarządzania różnorodnością, 
• wolontariat pracowniczy, 
• uwzględnianie aspektów dot. różnorodności w procesach i 

narzędziach HR (m.in.: rekrutacja, szkolenia i rozwój, 
wynagradzanie) oraz kształtowaniu kultury organizacyjnej, 

• warsztaty dla ekspatów w zakresie zarządzania różnicami 
kulturowymi, 

• przeprowadzanie wśród pracowników badania zaangażowania i 
satysfakcji z pracy, 

• powołanie osoby oraz zespołu koordynującego przeciwdziałanie 
dyskryminacji i mobbingowi oraz odpowiedzialnego za 
zarządzanie różnorodnością: Komitet Kapitału Ludzkiego, 
Rzecznik ds. Etyki. 

 
W skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKN ORLEN wchodzą 
członkowie z wykształceniem w zakresie prawa, ekonomii, chemii i 
energetyki oraz różnorodnym doświadczeniem zawodowym. 
Na 31 grudnia 2016 roku w skład Zarządu Spółki wchodziło sześciu 
mężczyzn, a w skład Rady Nadzorczej wchodziły 2 kobiety i 5 
mężczyzn. Struktura wiekowa członków Zarządu przedstawiała się 
następująco: 40-50 lat – 2 osoby, 50-60 lat – 3 osoby, 60-70 – 1 
osoba, a Rady Nadzorczej: 30-40 lat – 2 osoby, 40-50 lat- 3 osoby, 
50- 60 lat – 1 osoba, 60-70 lat – 1 osoba. 

  


