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7. ŁAD KORPORACYJNY 
 
 
7.1 Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnego 
 
W 2014 roku PKN ORLEN stosował zbiór zasad „Dobrych Praktyk 
Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” 
(„DPSN”), obowiązujący na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie. Kodeks „DPSN” dostępny jest na stronie internetowej 
poświęconej ładowi korporacyjnemu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie www.corp-gov.gpw.pl oraz na 
korporacyjnej stronie internetowej PKN ORLEN www.orlen.pl w 
sekcji przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki – Relacje 
inwestorskie w zakładce Giełda/Dobre Praktyki GPW 
(www.orlen.p).  
 
Spółka obecnie nie stosuje zasady zawartej w części IV pkt 10 
„DPSN”, dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości 
udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej polegających na transmisji obrad 
Walnego Zgromadzenia oraz dwustronnej komunikacji w czasie 
rzeczywistym, w zakresie dwustronnej komunikacji w czasie 
rzeczywistym. Pozostałe obligatoryjne zasady ładu 
korporacyjnego zawarte w kodeksie „DPSN” są przez PKN 
ORLEN stosowane. 
 
Komunikacja z rynkiem kapitałowym 
 
Spółka podejmuje szereg działań usprawniających komunikację z 
jej otoczeniem. W celu dotarcia do szerokiego grona odbiorców 
stosuje zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne narzędzia 
komunikacji z przedstawicielami rynku kapitałowego. Organizuje 
bezpośrednie transmisje internetowe, z symultanicznym 
tłumaczeniem na język angielski, z konferencji medialnych 
organizowanych po każdym ważnym wydarzeniu w życiu Spółki, 
takim jak publikacja wyników kwartalnych, ogłoszenie strategii, a 
także z obrad Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN. Zapisy wideo 
z konferencji archiwizowane są na stronie internetowej Spółki, 
dzięki czemu możliwe jest obejrzenie wybranego wydarzenia 
także po jego zakończeniu. 
 
Korporacyjna strona internetowa www.orlen.pl 
 
PKN ORLEN prowadzi korporacyjną stronę internetową, która jest 
wiarygodnym i użytecznym źródłem informacji o Spółce dla 
przedstawicieli rynku kapitałowego. Specjalnie dla akcjonariuszy 
Spółki oraz inwestorów i analityków giełdowych działa na niej 
serwis Relacji inwestorskich (www.orlen.pl). Jego zawartość 
przygotowywana jest w sposób przejrzysty, rzetelny i kompletny, 
tak aby umożliwić inwestorom i analitykom podejmowanie decyzji 
na podstawie prezentowanych przez Spółkę informacji. Sekcja 
Relacji inwestorskich jest prowadzona w języku polskim i 
angielskim. 
Serwis podzielony jest na kilka zakładek, w których znaleźć 
można wszystkie opublikowane przez Spółkę raporty bieżące i 
okresowe, a także prezentacje przygotowane z okazji 
ważniejszych wydarzeń w firmie oraz nagrania dźwiękowe i wideo 
z tych wydarzeń. 
 
Sekcja Relacji inwestorskich zawiera wiele nowoczesnych 
narzędzi przydatnych inwestorom i analitykom giełdowym. Jest 
ona nieustannie udoskonalana zgodnie z najnowszymi 
standardami rynkowymi. 

Można znaleźć tam między innymi: 

 interaktywne wykresy i tabele służące do szybkich porównań 
wskaźników finansowych dla Spółki w różnych przedziałach 
czasowych, 

 interaktywne wykresy i tabele notowań akcji PKN ORLEN z 
kalkulatorem zwrotu z inwestycji w akcje Spółki. Wykresy te 
umożliwiają porównywanie notowań akcji PKN ORLEN z 
głównymi indeksami giełdowymi, w skład których wchodzą 
akcje Spółki. Do wykresu notowań akcji PKN ORLEN można 
dołączyć wykres notowań jednego z indeksów: WIG, WIG 
20, WIG 30 lub WIG PALIWA, 

 zebrane w jednym miejscu sprawozdania finansowe wraz z 
omawiającymi je prezentacjami przygotowywanymi dla 
przedstawicieli rynku kapitałowego, zapisami telekonferencji 
z analitykami i inwestorami giełdowymi z okazji publikacji 
wyników finansowych oraz arkusze kalkulacyjne z danymi z 
prezentacji wynikowych i ze sprawozdań finansowych, 
ułatwiające analizę danych, 

 specjalny formularz służący do skontaktowania się ze Spółką 
w sprawach Walnych Zgromadzeń PKN ORLEN, zgodnie z 
przepisami kodeksu spółek handlowych, 

 możliwość zapisania się na różnego rodzaju newslettery 
PKN ORLEN, w tym najnowsze wiadomości z obszaru relacji 
inwestorskich. Sekcja posiada także kanał RSS, dzięki 
któremu wszystkie nowe informacje w niej umieszczane, 
szczególnie raporty giełdowe oraz dane makroekonomiczne 
docierają błyskawicznie do odbiorców, 

 funkcję zapisywania się na przypomnienia o wydarzeniach 
umieszczonych w kalendarzu wydarzeń. Można wpisać 
automatycznie wybrane terminy do kalendarzy swoich 
programów pocztowych, a także zapisać się na wysyłane 
poprzez e-mail lub SMS przypomnienia o wydarzeniach. 
Można decydować o tym, przed którymi wydarzeniami 
otrzymać przypomnienie – może to być jedno lub kilka z 
nich, jak również wszystkie wpisane do kalendarza relacji 
inwestorskich PKN ORLEN zarówno w bieżącym roku, jak i 
w latach następnych. 

 
Serwis Relacji inwestorskich na www.orlen.pl podlega okresowym 
przeglądom i weryfikacjom tak, by jego zawartość jak najpełniej 
odpowiadała potrzebom informacyjnym przedstawicieli rynku 
kapitałowego. W 2014 roku uporządkowano i uzupełniono 
prezentację informacji o obligacjach wyemitowanych przez 
Spółkę. Wdrożono także nową prezentację danych finansowych i 
operacyjnych Spółki, a także danych makroekonomicznych, w 
związku z wprowadzoną od II kwartału 2014 roku, zmianą w 
prezentacji wyników Spółki według segmentów działalności. 
Ponadto od początku 2014 roku Spółka wysyła co miesiąc do 
osób zapisanych na Newsletter Relacji Inwestorskich PKN 
ORLEN zestaw informacji o danych makroekonomicznych. 
Utworzono także nową zakładkę Telekonferencje, gdzie zebrano 
w jednym miejscu wszystkie zapisy audio z telekonferencji 
organizowanych z okazji ważnych wydarzeń w Spółce.  
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 

http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Gielda/Strony/DobrePraktykiGPW.aspx
http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie
http://www.orlen.pl/


                 
  
 GRUPA ORLEN         

 

 
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014          111 

  
 

 

Spółkę dobrych praktykach, zasadach wyboru podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a także 
informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie Spółki oraz w 
jej Radzie Nadzorczej w okresie ostatnich dwóch lat. 
 
Zakładka Walne zgromadzenie znajdująca się w serwisie Relacji 
inwestorskich zawiera komplet dokumentów korporacyjnych oraz 
przewodnik dla akcjonariuszy „Jak wziąć udział w Walnym 
Zgromadzeniu PKN ORLEN”, aktualizowany zgodnie z 
pojawiającymi się zmianami w prawie powszechnie 
obowiązującym. Udostępniane są tam także informacje dotyczące 
terminów Walnych Zgromadzeń, projekty uchwał oraz cały 
komplet dokumentów prezentowanych akcjonariuszom na 
Walnych Zgromadzeniach. Spółka zapewnia także komunikację 
ze swoimi akcjonariuszami poprzez specjalny internetowy 
formularz kontaktowy w sprawie walnych zgromadzeń. 
 
Spółka wspiera także 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). 
 
Bezpośrednie kontakty z przedstawicielami rynku 
kapitałowego 
 
Spółka regularnie i aktywnie uczestniczy w spotkaniach z 
inwestorami i analitykami zarówno w kraju, jak i zagranicą. 
Organizowane są konferencje, spotkania indywidualne oraz 
grupowe, jak i telekonferencje z interesariuszami rynku 
kapitałowego. Przedstawiciele Spółki regularnie realizują także 
roadshows – cykle spotkań z inwestorami w ich miejscu pracy, w 
kraju i zagranicą. Dla przedstawicieli rynku kapitałowego 
zainteresowanych działalnością Spółki organizowane są także 
tzw. site visits, czyli wizyty akcjonariuszy lub analityków  
w zakładzie produkcyjnym i innych miejscach działalności 
produkcyjnej lub handlowej, co umożliwia lepsze poznanie 
specyfiki Spółki. 
 
Podczas spotkań reprezentanci PKN ORLEN przekazują 
wiadomości na temat Spółki, ale jest to także okazja do 
pozyskania informacji zwrotnej ze strony akcjonariuszy, 
inwestorów oraz analityków giełdowych. Dzięki tej informacji 
zwrotnej Spółka, znając potrzeby informacyjne odbiorców, może 
rozwijać i udoskonalać swoje relacje z rynkiem kapitałowym. 
 
Spółka dąży do poszerzenia i dywersyfikacji bazy inwestorów. W 
tym celu podejmuje działania aktywnego promowania swojej 
działalności wśród potencjalnych akcjonariuszy, także w nowych 
ośrodkach finansowych na całym świecie. 
 
 
Do istotnych działań, jakie Spółka przeprowadziła w ubiegłym roku 
dla swoich akcjonariuszy i inwestorów, należy zaliczyć m.in.: 

 zakomunikowanie strategii PKN ORLEN na lata 2014-2017, 

 wypłata dywidendy w wysokości 1,44 PLN na akcję, 

 emisja euroobligacji o wartości 500 mln EUR, 

 zakończenie programu publicznych emisji obligacji 
skierowanych do inwestorów indywidualnych. W ramach 
programu, w 2013 i 2014 roku, zostało wyemitowanych 6 
serii obligacji o łącznej wartości 1 mld PLN. Wyemitowane 
obligacje znajdują się w obrocie giełdowym na rynku 
Catalyst, 

 udział PKN ORLEN w kampanii edukacyjnej „Akcjonariat 
Obywatelski. Inwestuj Świadomie” skierowanej do 
indywidualnych inwestorów giełdowych. 

 
Starania Spółki o dobre kontakty z rynkiem kapitałowym zostały 
zauważone także w zeszłym roku, a dowodem na to są 
wyróżnienia w obszarze relacji inwestorskich: 

 w 2014 roku PKN ORLEN utrzymał swoją obecność w VIII 
edycji projektu Respect Index, 

 PKN ORLEN znalazł się w pierwszej trójce rankingu spółek 
giełdowych najlepiej raportujących dane ESG (dane 
pozafinansowe) w grupie polskich spółek należących do 
indeksów WIG20 i mWIG40 oraz w grupie spółek z sektora 
energetycznego, II edycji rankingu zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Crido 
Business Consulting, 

 drugi rok z kolei nagroda specjalna „The Best of The Best” w 
konkursie The Best Annual Report 2013, organizowanym 
przez Instytut Rachunkowości i Podatków. 

 PKN ORLEN został wyróżniony pod względem ładu 
korporacyjnego i jakości komunikacji z rynkiem kapitałowym 
w VIII edycji badania WarsawScan 2014 prowadzonego 
przez NBS. 

 
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.  
 
Wspomniane regulacje kształtują również zasady reakcji w 
sytuacji pojawienia się opinii i informacji wypowiedzianych 
publicznie przez osoby z zewnątrz, szkodzących wizerunkowi 
Spółki. Proces ten koordynowany jest przez Dyrektora 
Wykonawczego ds. Komunikacji Korporacyjnej. Po pojawieniu się 
takich opinii i informacji, Spółka sprawdza ich wiarygodność, 
ocenia wagę i potencjalne skutki, a następnie decyduje o 
wystosowaniu sprostowania lub też zamknięciu sprawy ze 
względu na interes PKN ORLEN lub niską wagę zaistniałych 
nieścisłości. W przypadku, gdy stopień przedstawionej przez 
osobę z zewnątrz informacji bądź też opinii stwarza nieprzychylny 
skutek opiniotwórczy, wówczas Spółka konstruuje treść 
sprostowania w celu wyjaśnienia nieprawdziwych opinii lub 
informacji.  
 
W zależności od charakteru sprawy, przygotowane sprostowanie 
wysyłane jest do instytucji, która przekazała krzywdzące dla PKN 
ORLEN informacje, a w niektórych przypadkach zamieszczane 
jest także na korporacyjnej stronie internetowej www.orlen.pl w 
zakładce Centrum Prasowe, czy też rozsyłane w formie 
komunikatu prasowego. 

http://napedzamyprzyszlosc.pl/
https://twitter.com/ORLEN_FFbK
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Raportowanie na temat działalności PKN ORLEN w obszarze 
odpowiedzialnego biznesu 
 
Koncern od lat wyznacza najwyższe standardy zarówno w 
bieżącej działalności rynkowej, jak i w podejściu do kwestii 
zrównoważonego rozwoju. Realizując bowiem strategię 
biznesową Koncern kieruje się zasadą, że wzrost wartości 
przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia, w 
którym funkcjonuje oraz opierać się o zrównoważone i 
odpowiedzialne korzystanie z zasobów. Odpowiadając na obecne 
wyzwania PKN ORLEN opracował w 2014 roku Strategię CSR, 
której główną ideą jest przełożenie przyjętych w 2012 roku 
„Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.” na konkretne 
kierunki, cele i działania w ramach strategii biznesowej. Strategia 
CSR w perspektywie 3-letniej określa priorytety oraz kluczowe 
obszary CSR Koncernu: 
 

 ORGANIZACJA, gdzie fundamentem pozostaje budowanie 
relacji. Priorytety w tym obszarze to: bezpieczeństwo 
pracowników, zarządzanie rozwojem i różnorodnością oraz 
life balance i zaangażowanie społeczne pracowników. 

 OTOCZENIE BLISKIE bazujące na kształtowaniu postaw, 
gdzie priorytetami są: budowanie wizerunku odpowiedzialnej 
spółki, angażowanie interesariuszy oraz zaangażowanie 
społeczne Koncernu. 

 OTOCZENIE DALEKIE, w którym za cel stawiamy sobie 
przewodzenie zmianom z zachowaniem priorytetów takich 
jak odpowiedzialny rozwój, etyczne przywództwo, nowe 
obszary biznesowe i innowacyjność. 

 
Spółka komunikuje działania z obszaru społecznej 
odpowiedzialności biznesu opracowując regularnie raporty 
społeczne. Od chwili powstania opublikowała ich dziesięć. Od 
roku 2008 są sporządzane zgodnie z międzynarodowym 
standardem GRI (Global Reporting Initiative). Raport CSR 2013 
został opracowany zgodnie z Wytycznymi GRI G4. Raport 

szczegółowo informuje m.in. o kwestiach dotyczących środowiska, 
zatrudnienia i godnej pracy, wpływu na społeczeństwo. Podobnie 
jak poprzednie został opublikowany na stronie internetowej Spółki: 
http://www.orlen.pl. 
 
Wszystkie informacje na temat zasad udzielania wsparcia oraz 
konkretne przykłady projektów zrealizowanych w ramach działań 
dobroczynnych i sponsoringowych zamieszczone są na firmowej 
stronie internetowej, w zakładce Odpowiedzialny biznes. 
Realizacja działań dobroczynnych opiera się na „Polityce 
dobroczynności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA”. Z 
kolei działalność sponsoringowa PKN ORLEN realizowana jest 
zgodnie z przyjętymi kierunkami sponsoringu określonymi w 
planie marketingowym Spółki oraz kieruje się zasadami 
opublikowanymi na stronach internetowych Koncernu. Wsparciem 
dla komunikacji działań społecznych podejmowanych przez PKN 
ORLEN jest także fanpage Niesamowici Ludzie, który zdobył 
sympatię blisko 60 tys. fanów. 
 
Niezmienna troska o ludzi znajduje wyraz w realizowanych przez 
PKN ORLEN i Fundację ORLEN – Dar Serca projektach 
społecznych, programach kierowanych do obecnych i byłych 
pracowników, czy projektach na rzecz społeczności lokalnych. 
Fundacja ORLEN – Dar Serca jest organizacją pożytku 
publicznego, powołaną do realizowania społecznej misji 
Fundatora. Misją korporacyjnej Fundacji (jednej z pierwszych na 
polskim rynku) jest prowadzenie działań o dużej wartości dodanej, 
służących wyrównywaniu szans dzieci pozbawionych naturalnej 
opieki rodzicielskiej oraz aktywne partnerstwo z lokalnymi 
społecznościami, realizowane poprzez stymulowanie i wspieranie 
młodych ludzi w procesie edukacji, zaangażowanie w projekty na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
O prowadzonych projektach Fundacja informuje na swojej stronie 
internetowej w corocznie sporządzanych sprawozdaniach na 
stronie http://www.orlendarserca.pl/., a także na funpage’u 
Debeściaki, który na bieżąco komentuje ponad 20 tys. fanów. 

 
 
7.2 Opis podstawowych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania 

sprawozdań finansowych 
 
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, którego 
konfiguracja jest zgodna z przyjętą w Spółce polityką 
rachunkowości. 
 
System ten jest wiodącym systemem w Grupie ORLEN. Posiada 
funkcjonalność umożliwiającą sterowanie prawami dostępu 
różnych użytkowników w sposób zapewniający kontrolę nad ich 
dostępem do ściśle określonych obiektów i transakcji.  
Wszystkie działania wykonywane w systemie są rejestrowane dla 
poszczególnych transakcji i użytkowników. W celu ochrony przed 
nieuprawnionym dostępem cały system wraz z danymi 

http://www.orlen.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes/Raporty/RaportyCSR/Strony/default.aspx
http://www.orlendarserca.pl/PL/NaszaDzialalnosc/Strony/Sprawozdanie-z-dzialalnosci.aspx
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użytkowników jest zapisywany w specjalnej strukturze katalogów 
systemu operacyjnego, zabezpieczonej odpowiednimi 
uprawnieniami. 
 
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 przypadku awarii systemu nie 
dokończone transakcje są wycofane. Możliwość ścieżek 
rewizyjnych dają dzienniki zmian. 
Użytkownicy nie mają bezpośredniego dostępu do systemu 
operacyjnego i bazy danych. Zintegrowane menu systemu 
zawiera ścieżki dostępu do wszystkich dostępnych transakcji w 
systemie. Zabezpieczenie dostępu do poszczególnych transakcji 
odbywa się na podstawie przypisanych użytkownikowi autoryzacji. 
Stosowane są systemy zabezpieczeń na poziomie sprzętowym i 
systemowym.  
 
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. Podlega ona okresowej aktualizacji zapewniającej 
zgodność z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności 
MSSF, ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 
oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 
Przestrzeganie tego obowiązku jest monitorowane przez Biuro 
Rachunkowości Korporacyjnej, które przeprowadza kompleksowe 
procedury analityczne uzupełnione czynnościami sprawdzającymi. 
Biuro to opracowuje także wskazówki i wytyczne w odniesieniu do 
zidentyfikowanych zagadnień wymagających szczegółowych 
objaśnień dla zapewnienia poprawnych i jednolitych zasad 
sprawozdawczości finansowej.  
 
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. 
Nad bezpieczeństwem zarządzania systemem oraz ustalonymi 
etapami zarządzania procesem konsolidacji sprawują nadzór 
wyznaczeni użytkownicy systemu. Nadawanie uprawnień 
poszczególnym użytkownikom ściśle uzależnione jest od 
zdefiniowanych (przypisanych) im ról bezpieczeństwa. W celu 
zachowania kontroli dla poszczególnych użytkowników zostały 
ustanowione odpowiednie klasy bezpieczeństwa. Dostęp do 
zasobów finansowych ograniczony jest przez system uprawnień, 
które nadawane są upoważnionym pracownikom wyłącznie w 

zakresie wykonywanych przez nich obowiązków. Uprawnienia te 
podlegają regularnym audytom i weryfikacji. Kontrola dostępu do 
aplikacji prowadzona jest na każdym etapie sporządzania 
sprawozdania finansowego. Począwszy od wprowadzania danych 
aż do wygenerowania informacji końcowych. 
Informacje finansowe są przechowywane w systemie 
informatycznym, tak że mogą być one użyte do tworzenia 
czytelnych raportów oraz prognoz zarówno na potrzeby 
wewnętrzne jak i dla odbiorców zewnętrznych, takich jak: 
instytucje publiczne, analitycy finansowi, akcjonariusze i partnerzy 
biznesowi. 
Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych w 
jednym zintegrowanym narzędziu pozwala na skrócenie procesów 
konsolidacyjnych i raportowych oraz uzyskanie informacji 
finansowych o wysokiej jakości merytorycznej i użytkowej. 
 
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. 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 przekazywane są Zarządowi Spółki, a następnie 
Komitetowi Audytowemu Rady Nadzorczej do zaopiniowania. Po 
uzyskaniu opinii Komitetu Audytowego oraz po zakończeniu 
weryfikacji przez audytora sprawozdania finansowe są 
zatwierdzane przez Zarząd Spółki do publikacji, a następnie 
przekazywane przez Biuro Relacji Inwestorskich do stosownych 
instytucji rynku kapitałowego oraz do publicznej wiadomości. Do 
czasu opublikowania sprawozdania finansowe udostępniane są 
wyłącznie osobom uczestniczącym w procesie ich przygotowania, 
weryfikacji i zatwierdzenia. 
 
W Spółce funkcjonuje Biuro Audytu 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 
Audytu i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym może realizować 
także audyty doraźne zlecane przez Radę Nadzorczą lub Zarząd 
Spółki.  
W ramach realizowanych celów i zadań Biuro Audytu i 
Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym dostarcza rekomendacji 
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 Audytu i Zarządzania Ryzykiem 
Korporacyjnym 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.  
Ponadto Biuro Audytu i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym 
koordynuje proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz 
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zapewnia narzędzia i wsparcie metodologiczne dla obszarów 
biznesowych. Biuro prowadzi corocznie proces samooceny ryzyk 
oraz przeprowadza testy mechanizmów kontrolnych na potrzeby 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykami Korporacyjnymi 

(ERM). Z przeprowadzonych prac Biuro przygotowuje raport na 
temat aktualnego profilu ryzyka PKN ORLEN i oceny skuteczności 
funkcjonujących mechanizmów kontrolnych w ramach 
funkcjonowania ERM.  

 
 
7.3 Wskazanie postanowień ładu korporacyjnego, których PKN ORLEN nie stosuje oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia 
 
W 2013 roku, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 
2013 roku zmienionych DPSN, PKN ORLEN poinformował o 
niestosowaniu zasady zawartej w części IV pkt 10 DPSN, 
dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w 
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej polegających na transmisji obrad Walnego 
Zgromadzenia oraz dwustronnej komunikacji w czasie 
rzeczywistym (elementy „e-walnego zgromadzenia”). 
 
Zarząd Spółki dwukrotnie proponował akcjonariuszom 
wprowadzenie zapisów do Statutu i Regulaminu Walnego 
Zgromadzenia umożliwiających organizację e-walnych 
zgromadzeń. Propozycja ta nie uzyskała akceptacji akcjonariuszy 
podczas Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń odbywających się 29 
czerwca 2011 roku oraz 30 maja 2012 roku.  
 
Spółka zaraportowała poprzez system EBI niewypełnianie tej 
zasady 16 maja 2013 roku. Niestosowanie powyższej zasady nie 
wpływa na rzetelność polityki informacyjnej Spółki ani też nie rodzi 

ryzyka ograniczenia czy utrudnienia akcjonariuszom udziału w 
obradach Walnych Zgromadzeń. 
 
Pozostałe reguły dotyczące organizacji i przebiegu Walnego 
Zgromadzenia są stosowane. Spółka przestrzega obowiązujących 
w tym zakresie przepisów prawa oraz dąży do realizowania 
właściwej polityki informacyjnej. PKN ORLEN organizuje 
bezpośrednie transmisje internetowe, z symultanicznym 
tłumaczeniem na język angielski, z obrad walnych zgromadzeń, a 
archiwalne nagrania wideo dostępne są na korporacyjnej stronie 
internetowej www.orlen.pl. Spółka umożliwia przedstawicielom 
mediów obecność na walnych zgromadzeniach.  
 
Spółka nie wyklucza możliwości przyjęcia do stosowania wyżej 
wymienionej zasady w przyszłości. 
 
W roku 2014 PKN ORLEN stosował wszystkie pozostałe 
obligatoryjne zasady ładu korporacyjnego zawarte w kodeksie 
„DPSN”. 

 
 
7.4 Akcjonariusze PKN ORLEN posiadający znaczne pakiety akcji 
 
Akcje PKN ORLEN notowane są na rynku podstawowym Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań 
ciągłych i wchodzą w skład indeksów największych spółek WIG20, 
WIG30 oraz WIG, a także indeksu branżowego WIG PALIWA. Od 
19 listopada 2009 roku akcje PKN ORLEN należą do indeksu 
spółek zaangażowanych w społeczną odpowiedzialność biznesu – 
Respect Index.  
 
Kapitał zakładowy PKN ORLEN dzieli się na 427 709 061 akcji 
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 PLN każda 
akcja. 
 
Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw 
własności akcji PKN ORLEN. 

Poniżej zaprezentowana jest lista akcjonariuszy PKN ORLEN 
posiadających znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby 
posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w 
kapitale zakładowym Spółki, liczby głosów z nich wynikających i 
ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu PKN ORLEN. 
 
W 2014 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.  

 
 
  

http://www.orlen.pl/
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TABELA 40. Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 1 stycznia 2014 roku, aktualna także na 31 grudnia 2014 roku. 
 

AKCJONARIUSZE LICZBA AKCJI 

LICZBA GŁOSÓW NA 
WALNYM 

ZGROMADZENIU  
PKN ORLEN 

UDZIAŁ W OGÓLNEJ 
LICZBIE GŁOSÓW NA 

WALNYM 
ZGROMADZENIU  

PKN ORLEN 

UDZIAŁ W KAPITALE 
ZAKŁADOWYM  

PKN ORLEN 

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

ING OFE 1)  40 000 000 40 000 000 9,35% 9,35% 

Aviva OFE 1) 30 000 000 30 000 000 7,01% 7,01% 

Pozostali 239 998 865 239 998 865 56,12% 56,12% 

Razem 427 709 061 427 709 061 100,00% 100,00% 
 

1) Zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na dzień 15 maja 2014 roku, które były tożsame z informacjami z ZWZ PKN ORLEN, zwołanego na 27 czerwca 2013 roku. 

 
 
7.5 Akcjonariusze PKN ORLEN posiadający specjalne uprawnienia kontrolne oraz ograniczenia prawa głosu 
 
Jedna akcja PKN ORLEN daje prawo do jednego głosu na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
 
Odnośnie prawa głosu poszczególnych akcjonariuszy w Statucie 
Spółki przyjęto, iż: 
 

 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,  
z zastrzeżeniem że takie ograniczenie prawa głosowania nie 
istnieje dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców 
znacznych pakietów akcji przewidzianych w: 

 ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 
konkurencji i konsumentów, 

 ustawie z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości, 

 ustawie z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości 
stosunków finansowych pomiędzy organami 
publicznymi  
a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości 
finansowej niektórych przedsiębiorców, 

 ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych. 

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). Wykonywanie prawa głosu przez 
podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez 
podmiot dominujący w rozumieniu wyżej wymienionych 
ustaw. Dla obliczania liczby głosów przysługujących 
akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę 
głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w przypadku 
zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na 
akcje. 

 Akcjonariuszem jest każda osoba, w tym jej podmiot 
dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub 
pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na 
podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także 

osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności 
użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu 
depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a 
także osoby uprawnionej do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu 
ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

 Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji 
zwani są łącznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega 
na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni 
akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja 
głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w 
Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu 
akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. 
Redukcja głosów jest dokonywana według następujących 
zasad: 

 liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje 
największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich 
akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, 
ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce 
ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce 
przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom 
wchodzącym w skład Zgrupowania, 

 jeżeli mimo redukcji, o której mowa powyżej, łączna 
liczba głosów przysługujących na Walnym 
Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład 
Zgrupowania przekracza 10% ogólnej liczby głosów w 
Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów 
należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących 
w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów 
poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności 
ustalanej na podstawie liczby głosów, którymi 
dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w 
skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). 
Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia 
stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi 
dysponują akcjonariusze wchodzący w skład 
Zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogólnej 
liczby głosów w Spółce, 

 w każdym przypadku akcjonariusz, któremu 
ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje 
prawo wykonywania co najmniej jednego głosu, 
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 ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także 
akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu. 

 W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów 
zgodnie z powyższymi postanowieniami, akcjonariusz 
Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni 
Członkowie tych organów mogą żądać, aby akcjonariusz 
Spółki udzielił informacji czy jest on podmiotem dominującym 
lub podmiotem zależnym wobec PKN ORLEN. 

 Uprawnienie to obejmuje także prawo żądania ujawnienia 
liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje 
samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki. 
Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób 
nienależyty obowiązek informacyjny, do chwili usunięcia 
uchybienia obowiązku informacyjnego może wykonywać 
prawo głosu wyłącznie z jednej akcji, a wykonywanie przez 
taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest 
bezskuteczne. 

 

 Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa powyżej nie 
dotyczy podmiotów zależnych od Skarbu Państwa. 

 Na potrzeby wskazanych wyżej regulacji przez podmiot 
dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio 
osobę: 

 mającą status przedsiębiorcy dominującego, 
przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status 
przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o 
ochronie konkurencji i konsumentów, lub 

 mającą status jednostki dominującej, jednostki 
dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, 
jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki 
współzależnej albo mającą jednocześnie status 
jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego 
szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla 
i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 
września 1994 roku o rachunkowości, lub 

 która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest 
wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w 
rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 roku o 
przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy 
organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi 
oraz o przejrzystości finansowej niektórych 
przedsiębiorców, lub 

 której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio 
lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z 
głosami innej osoby lub innych osób na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku 
z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych 
pakietów akcji Spółki. 

 W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego 
rozdziału należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu 
cywilnego. 

 
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 ministra właściwego do spraw 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. Uprawnienia takie w szczególności wynikają z 
ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach 
ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich 
wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach 
kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii 
elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (dalej ustawa z 
dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach ministra 
właściwego do spraw Skarbu Państwa). Zgodnie z przywołaną 
ustawą, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może 
wyrazić sprzeciw wobec podjętej przez Zarząd Spółki uchwały lub 
innej dokonanej przez Zarząd Spółki czynności prawnej, której 
przedmiotem jest rozporządzenie składnikami mienia ujawnionymi 
w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług 
wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w 
art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o 
zarządzaniu kryzysowym, stanowiące rzeczywiste zagrożenie dla 
funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności 
infrastruktury krytycznej. Sprzeciwem ministra właściwego do 
spraw Skarbu Państwa może być również objęta uchwała organu 
Spółki dotycząca: 

 rozwiązania Spółki, 

 zmiany przeznaczenia lub zaniechania eksploatacji 
składnika mienia Spółki, ujawnionego w jednolitym wykazie 
obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład 
infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 
1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu 
kryzysowym, 

 zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 

 zbycia albo wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub 
jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim 
ograniczonego prawa rzeczowego, 

 przyjęcia planu rzeczowo-finansowego, planu działalności 
inwestycyjnej lub wieloletniego planu strategicznego, 

 przeniesienia siedziby Spółki za granicę, 
jeżeli wykonanie takiej uchwały stanowiłoby rzeczywiste 
zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz 
integralności infrastruktury krytycznej. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych 
uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 
Zarząd Spółki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
Skarbu Państwa oraz dyrektorem Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa, jest uprawniony do powołania i odwołania 
pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej w 
Spółce. Do zadań pełnomocnika należy w szczególności 
zapewnienie ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa 
informacji dotyczących dokonania przez organy Spółki (czyli 
Walne Zgromadzenie, Radę Nadzorczą oraz Zarząd) czynności 
prawnych wskazanych wyżej, przekazywanie informacji o 
infrastrukturze krytycznej dyrektorowi Rządowego Centrum 
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Bezpieczeństwa na jego wniosek, przekazywanie i odbieranie 
informacji o zagrożeniu infrastruktury krytycznej we współpracy z 
dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

W dniu 2 sierpnia 2011 roku Zarząd PKN ORLEN powołał 
Pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej. 

 
 
7.6 Zasady zmiany statutu PKN ORLEN 
 
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. 

 
 
7.7 Sposób działania Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN i jego zasadniczych uprawnień oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich 

wykonywania 
 
Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN 
oraz jego uprawnienia regulują Statut Spółki oraz Regulamin 
Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN. Dokumenty te dostępne są 
na stronie internetowej PKN ORLEN www.orlen.pl w sekcjach: O 
firmie (zakładka Dokumenty korporacyjne) i Relacje inwestorskie 
(zakładka Walne zgromadzenie). 
 
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. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 
dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
 
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 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w 
terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o 
zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod 
obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego 
punktu porządku obrad. 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. 
 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie 
obowiązującymi.  
 
Komplet materiałów prezentowanych akcjonariuszom na Walnym 
Zgromadzeniu, w tym szczególnie projekty uchwał proponowane 
do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne 

materiały, Spółka udostępnia od dnia zwołania Walnego 
Zgromadzenia w swojej siedzibie w Płocku i swoim biurze w 
Warszawie, a także na korporacyjnej stronie internetowej 
www.orlen.pl.  
 
Walne Zgromadzenie PKN ORLEN odbywa się w siedzibie Spółki 
w Płocku, ale może odbyć się także w Warszawie. 
 
Spółka organizuje każdorazowo transmisję internetową z obrad 
Zgromadzenia, oferując również symultaniczne tłumaczenie na 
język angielski. 
 
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia 
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, 
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 decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a 
także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z 
zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych 
regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich 
funduszy, 

 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. 

 
Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki nabycie 
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości, oraz 
zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza 
jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki. 
 
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN 
 
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek 
handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia 
zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym 
za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się". 
 
Uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot 
uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Spółki 
poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę, 
rozwiązania Spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub 
zakładu głównego Spółki za granicę), jej likwidacji i 
przekształcenia i obniżenia kapitału zakładowego w drodze 
umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia 
wymagają większości 90% głosów oddanych. 
 
Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania 
sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w 
przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Uchwały o 
zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania 
sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek 
akcjonariuszy, wymagają większości 75% głosów oddanych z 
zastrzeżeniem, że obecni na Walnym Zgromadzeniu 

akcjonariusze, którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu 
w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z 
porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy. 
 
Jedna akcja PKN ORLEN daje prawo do jednego głosu na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. Prawo głosowania akcjonariuszy 
Spółki zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich (poza 
wyjątkami określonymi w Statucie Spółki) nie może wykonywać na 
Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów 
istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. 
Szczegółowe zasady wykonywania prawa głosu zostały 
przedstawione w pkt 7.5 niniejszego Sprawozdania. 
 
Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym 
Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych 
pełnomocników. 
 
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).  
 
Akcjonariusz, który chce wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu 
Spółki musi zgłosić ten fakt do podmiotu prowadzącego jego 
rachunek papierów wartościowych. Na żądanie akcjonariusza, 
zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po 
dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot 
prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
Zaświadczenie to zawiera: 

 firmę, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer 
zaświadczenia, 

 liczbę akcji (na żądanie akcjonariusza powinna zostać 
wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego 
rachunku papierów wartościowych), 

 rodzaj i kod akcji, 

 firmę, siedzibę i adres Spółki, 

 wartość nominalną akcji, 

 imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 

 siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z 
akcji, 

 cel wystawienia zaświadczenia, 

 datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 

 podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. 
 
Na podstawie tych imiennych zaświadczeń podmioty prowadzące 
rachunki papierów wartościowych sporządzają listy akcjonariuszy, 
którzy zgłosili chęć do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego 
Zgromadzenia wykazy te przekazywane są do Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW, aktualnie 
podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych). Na ich 
podstawie KDPW sporządza wykaz podmiotów uprawnionych do 
udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Następnie KDPW 
udostępnia Spółce ten wykaz nie później niż na tydzień przed datą 
Walnego Zgromadzenia. Stanowi on podstawę do ustalenia przez 
Spółkę listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu. Zarząd PKN ORLEN wykłada listę 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu 
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w siedzibie Spółki w Płocku oraz w biurze w Warszawie na trzy dni 
powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.  
 
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. 
 
Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, oraz biegły rewident 
Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym 
dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne 
Zgromadzenie, udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i 
informacji dotyczących Spółki. Udzielanie odpowiedzi na pytania 
uczestników Walnego Zgromadzenia dokonywane jest przy 
uwzględnieniu faktu, że PKN ORLEN, jako spółka publiczna, 
wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z 
przepisów prawa regulującego funkcjonowanie rynku 
kapitałowego, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w 
sposób inny niż wynikający z tych przepisów. 
 
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. Zamieszczane są w niej także 
przydatne akcjonariuszom materiały, m.in. przewodnik dla 
akcjonariuszy „Jak wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu PKN 
ORLEN”, aktualizowany zgodnie z pojawiającymi się zmianami w 
prawie powszechnie obowiązującym, 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. 
 
Walne Zgromadzenie w 2014 roku 
 
W dniu 15 maja 2014 roku odbyło się Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie PKN ORLEN. 
 
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
akcjonariusze zatwierdzili roczne sprawozdania z działalności 
Spółki i Grupy ORLEN oraz sprawozdania finansowe za 2013 rok. 
Zdecydowali także o udzieleniu absolutorium wszystkim Członkom 
Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu. 
 
Walne Zgromadzenie zdecydowało o podziale zysku osiągniętego 
przez Spółkę w roku 2013 i postanowiło podzielić zysk w 
wysokości 617.684.481,47 PLN w następujący sposób: 
1) kwotę 615.901.047,84 PLN przeznaczono na wypłatę 

dywidendy (1,44 PLN na 1 akcję) 
2) pozostałą kwotę, tj. 1.783.433,63 PLN przeznaczono na 

kapitał zapasowy Spółki. 
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień 16 
czerwca 2014 roku jako dzień dywidendy a dzień 8 lipca 2014 
roku jako termin wypłaty dywidendy.  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło także decyzję o likwidacji 
Funduszu Prywatyzacyjnego Petrochemii Płock S.A. oraz o 
przesunięciu środków zgromadzonych w ramach Funduszu 
Prywatyzacyjnego Petrochemii Płock S.A. w wysokości 
53.476.400 PLN do kapitału zapasowego. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po podjęciu uchwały ustalającej 
dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu 
Naftowego ORLEN S.A., powołało do składu Rady Nadzorczej 
Pana Adama Ambrozika i Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego. 

 
 
7.8 Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych PKN ORLEN oraz ich komitetów 
 
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. 
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7.8.1 Zarząd 
 
Na dzień 1 stycznia 2014 roku skład Zarządu PKN ORLEN przedstawiał się następująco: 
 
Tabela 41. Skład Zarządu PKN ORLEN na dzień 1 stycznia 2014 roku oraz na 31 grudnia 2014 roku. 
 

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA PEŁNIONA W ZARZĄDZIE PKN ORLEN 

Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 

Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 

Piotr Chełmiński 
Członek Zarządu ds. Petrochemii do dnia 14.05.2014 roku 
Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki od dnia 15.05.2014 roku 

Krystian Pater 
Członek Zarządu ds. Rafinerii do dnia 14.05.2014 roku 
Członek Zarządu ds. Produkcji od dnia 15.05.2014 roku 

Marek Podstawa Członek Zarządu ds. Sprzedaży 

 
Na posiedzeniu w dniu 15 maja 2014 roku Zarząd dokonał 
nowego podziału kompetencji pomiędzy Członków Zarządu oraz 
funkcji pełnionych w Zarządzie PKN ORLEN. 
 
Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 24 września 
2014 roku powołała, z dniem 24 września 2014 roku Pana Igora 

Ostachowicza na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN, na 
wspólną trzyletnią kadencję Zarządu. 
W dniu 26 września 2014 roku Pan Igor Ostachowicz złożył 
oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu. 
 
Do 31 grudnia 2014 roku oraz do dnia autoryzacji niniejszego 
sprawozdania skład Zarządu nie zmienił się. 

 
 
 
Tabela 42. Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie PKN ORLEN, uwzględniający zmiany w składzie w prezentowanym okresie. 
 

STAN NA LICZBA KOBIET LICZBA MĘŻCZYZN 

1 stycznia 2014 roku 0 5 

24 września 2014 roku 0 6 

26 września 2014 roku 0 5 

31 grudnia 2014 roku 0 5 

 
 
Podział kompetencji Członków Zarządu Spółki 
 
Pan Dariusz Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN pełni 
funkcję Dyrektora Generalnego oraz nadzoruje obszary: kadr, 
strategii i zarządzania projektami, zakupów, Radcy Koncernu, 
marketingu, komunikacji korporacyjnej, audytu i zarządzania 
ryzykiem korporacyjnym, handlu ropą i gazem oraz ochrony 
informacji, infrastruktury krytycznej i spraw obronnych. 
 
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 Piotr Chełmiński, Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki 
sprawuje nadzór nad obszarami: realizacji inwestycji 
majątkowych, rozwoju, energetyki, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony środowiska. 
 

Pan Krystian Pater, Członek Zarządu ds. Produkcji sprawuje 
nadzór nad obszarami: produkcji rafineryjnej, produkcji 
petrochemicznej, inwestycji i efektywności produkcji, techniki . 
 
Pan Marek Podstawa, Członek Zarządu ds. Sprzedaży sprawuje 
nadzór nad obszarami: handlu hurtowego produktami 
rafineryjnymi, handlu hurtowego produktami petrochemicznymi, 
sprzedaży detalicznej, logistyki, efektywności i rozwoju sprzedaży.  
 
Zasady działania Zarządu PKN ORLEN  
 
Podstawowym celem działania Zarządu PKN ORLEN jest 
realizacja interesu Spółki, rozumianego jako powiększanie 
wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z 
uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze 
podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki, w 
szczególności wierzycieli Spółki oraz jej pracowników.  
 
Zarząd PKN ORLEN zapewnia przejrzystość i efektywność 
systemu zarządzania Spółką, a także zapewnia prowadzenie 
spraw PKN ORLEN zgodnie z przepisami prawa i dobrymi 
praktykami.  
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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 ministra właściwego do spraw 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. Za 
początek tak określonej kadencji wspólnej przyjęto dzień 7 
czerwca 2008 roku. Na posiedzeniu w dniu 6 marca 2014 roku 
Rada Nadzorcza PKN ORLEN powołała do Zarządu PKN ORLEN 
S.A. następujące osoby: 
- Pana Dariusza Jacka Krawca na stanowisko Prezesa Zarządu,  
- Pana Sławomira Jędrzejczyka na stanowisko Wiceprezesa 
Zarządu, 
- Pana Piotra Chełmińskiego na stanowisko Członka Zarządu,  
- Pana Krystiana Patera na stanowisko Członka Zarządu, 
- Pana Marka Podstawę na stanowisko Członka Zarządu. 
na wspólną trzyletnią kadencję Zarządu rozpoczynającą się w 
dniu następującym po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za 2013 rok.  
 
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 
 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie 
rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Każdy Członek Zarządu może 
na piśmie zażądać zwołania posiedzenia Zarządu lub 
umieszczenia w porządku obrad wskazanych spraw, wskazując w 
swoim żądaniu proponowany porządek obrad oraz uzasadnienie 
wniosku. Posiedzenie Zarządu winno się odbyć w ciągu siedmiu 
dni od daty zgłoszenia wniosku. 
 
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, który kieruje pracami 
Zarządu i do którego należy ustalenie terminu, miejsca 
posiedzenia Zarządu, jak również porządku jego obrad. W 
sytuacjach wyjątkowych posiedzenie Zarządu może być zwołane 
przez zastępcę Prezesa Zarządu lub dwóch Członków Zarządu. 
Posiedzenie Zarządu może się także odbyć bez oficjalnego 
zwołania, jeśli obecni są wszyscy Członkowie Zarządu i żaden z 
nich nie wyrazi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i 
proponowanego porządku obrad.  
Za zgodą osoby przewodniczącej obradom w posiedzeniu 
Zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni pracownicy Spółki, 

doradcy oraz inne osoby. W posiedzeniu Zarządu może ponadto 
uczestniczyć z głosem doradczym Pełnomocnik do spraw 
infrastruktury krytycznej, w przypadku rozpatrywania spraw, 
których przedmiotem jest rozporządzenie składnikami 
infrastruktury krytycznej. 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki w Płocku 
lub w biurze w Warszawie, jednak osoba zwołująca posiedzenie 
może wyznaczyć inne miejsce do odbycia posiedzenia. 
 
Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. 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 
 
Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszystkich 
spraw PKN ORLEN niezastrzeżonych kodeksem spółek 
handlowych lub Statutem Spółki do kompetencji innych organów 
Spółki. Wszyscy Członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni 
do prowadzenia spraw PKN ORLEN. 
 
Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające 
zakres zwykłego zarządu, z tym zastrzeżeniem, że zgoda Zarządu 
nie jest wymagana na dokonanie czynności będącej integralną 
częścią innej czynności, na dokonanie której Zarząd wyraził już 
zgodę, chyba że co innego wynika z uchwały 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) 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, w szczególności wniosków o 
wyrażenie zgody na dokonanie określonych czynności, 
wydanie opinii, oceny lub zatwierdzenie, wymaganych na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
lub Statutu Spółki, 

 zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie 
proponowanego porządku obrad Walnych Zgromadzeń, 

 przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych 
oraz strategii rozwoju Spółki, 
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 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 wyłączeniami od tej zasady), 

 zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania 
wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanawiania 
ograniczonego prawa rzeczowego, 

 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 rocznego sprawozdania z działalności Spółki, 
rocznego, półrocznego i kwartalnego sprawozdania 
finansowego Spółki, rocznego, półrocznego i kwartalnego 
sprawozdania finansowego Grupy 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. 
Ponadto Zarząd zobowiązany jest do opracowania i uchwalania 
rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju 
Spółki w formie, zakresie i w terminach określonych przez Radę 
Nadzorczą. Dodatkowo Zarząd PKN ORLEN ma obowiązek 
sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie 
finansowe PKN ORLEN oraz roczne sprawozdanie finansowe 
Grupy ORLEN za miniony rok obrotowy. 

 
 
7.8.2 Rada Nadzorcza 
 
Skład osobowy Rady Nadzorczej PKN ORLEN w 2014 roku 
 
TABELA 43. Skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN na dzień 1 stycznia 2014 roku. 
 

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN 

Angelina Sarota Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Leszek Pawłowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej) 

Michał Gołębiowski 
Sekretarz Rady Nadzorczej (Członek Rady Nadzorczej do dnia 20 kwietnia 
2014 roku) 

Grzegorz Borowiec Członek Rady Nadzorczej 

Artur Gabor Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej) 

Cezary Banasiński Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej) 

Cezary Możeński Członek Rady Nadzorczej 

 
W dniu 17 kwietnia 2014 roku Pan Michał Gołębiowski złożył 
oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej PKN ORLEN S.A. ze skutkiem na dzień 21 kwietnia 
2014 roku. 
 
W dniu 15 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki powołało następujących Członków Rady Nadzorczej PKN 
ORLEN: 

 Adama Ambrozika, 

 Radosława L. Kwaśnickiego. 
 
W dniu 15 maja 2014 roku Minister Skarbu Państwa, działając na 
podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu PKN ORLEN, powołał Macieja 
Bałtowskiego do składu RN. 

 
 
 
 
 
 



                 
  
 GRUPA ORLEN         

 

 
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014          123 

  
 

 

TABELA 44. Skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN na dzień 15 maja 2014 roku. 
 

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN 

Angelina Sarota Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Leszek Pawłowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej) 

Adam Ambrozik Członek Rady Nadzorczej (Sekretarz Rady Nadzorczej od dnia 20 maja 2014 roku) 

Grzegorz Borowiec Członek Rady Nadzorczej 

Artur Gabor Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej) 

Cezary Banasiński Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej) 

Cezary Możeński Członek Rady Nadzorczej 

Maciej Bałtowski Członek Rady Nadzorczej 

Radosław L. Kwaśnicki Członek Rady Nadzorczej 

 
Do 31 grudnia 2014 roku powyższy skład Rady Nadzorczej PKN 
ORLEN nie zmienił się. 
 

W 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła 9 protokołowanych 
posiedzeń i podjęła 93 uchwały. 

TABELA 45. Liczba kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN, uwzględniający zmiany w składzie w prezentowanym okresie. 
 

Stan na Liczba kobiet Liczba mężczyzn 

1 stycznia 2014 roku 1 7 

21 kwietnia 2014 roku 1 5 

15 maja 2014 roku 1 8 

 
Zasady działania Rady Nadzorczej PKN ORLEN  
 
Powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej PKN 
ORLEN 
 
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 
Nadzorczej, natomiast wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani 
są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych Członków Rady.  
 
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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN 
ORLEN powołało Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 
w dniu 27 czerwca 2013 roku. Walne Zgromadzenie PKN ORLEN 
S.A. w dniu 15 maja 2014 roku powołało do składu Rady 
Nadzorczej Panów Adama Ambrozika i dr Radosława L. 
Kwaśnickiego. Ponadto Minister Skarbu Państwa w imieniu 
akcjonariusza Skarbu Państwa, na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 
Statutu Spółki, z dniem 15 maja 2014 roku powołał Pana prof. 
Macieja Bałtowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. 
 
 

Zgodnie ze Statutem PKN ORLEN, co najmniej dwóch Członków 
Rady Nadzorczej, musi być osobami, z których każda spełnia 
następujące warunki niezależności (tzw. niezależni Członkowie 
Rady Nadzorczej): 

 nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego, 

 nie była Członkiem władz zarządzających Spółki lub 
Podmiotu Powiązanego w ciągu ostatnich pięciu lat przed 
powołaniem do Rady Nadzorczej, 

 nie jest Członkiem władz nadzorczych i zarządzających 
Podmiotu Powiązanego, 

 nie otrzymuje ani nie otrzymała w ciągu ostatnich pięciu lat 
przed powołaniem do Rady Nadzorczej dodatkowego 
wynagrodzenia w znaczącej wysokości, tj. w kwocie 
przekraczającej łącznie sześćset tys. PLN, od Spółki lub 
Podmiotu Powiązanego, oprócz wynagrodzenia 
otrzymywanego jako Członek władz nadzorczych, 

 nie jest i nie była w ciągu ostatnich trzech lat przed 
powołaniem do Rady Nadzorczej wspólnikiem lub 
pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta 
badającego sprawozdanie finansowe Spółki lub Podmiotu 
Powiązanego, 

 nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu 
Podmiotu Powiązanego, 

 nie jest Członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub 
pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym 
zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, 

 nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, 
rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku 
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przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych 
w punktach poprzedzających, 

 nie była Członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż przez 
3 kadencje, 

 nie jest Członkiem zarządu spółki, w której Członek Zarządu 
Spółki pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej, 

 nie ma znaczących powiązań z Członkami Zarządu Spółki 
przez udział w innych spółkach. 

 
Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed 
ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne 
oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych powyżej. 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 Regulaminie Rady Nadzorczej.  
 
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie 
rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Rady 
Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady, a w przypadku jego 
nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności 
pełnienia przez przewodniczącego jego funkcji – 
wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio sekretarz 
Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane za pomocą 
pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane Członkom 
Rady na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia. 
 
Dodatkowo, zgodnie ze Statutem Spółki, posiedzenie Rady 
Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony 
przez: akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co 
najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, Zarząd Spółki lub 
Członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie Rady 
powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia 
otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed 
upływem trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. W 
przypadku niezwołania posiedzenia Rady w terminie dwóch 
tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać 
je samodzielnie w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego 
Członkom Rady, na co najmniej siedem dni przed datą 
posiedzenia, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek 
obrad posiedzenia. 
 
Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się, jeżeli wszyscy 
Członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni w trybie 
wskazanym wyżej. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się 

odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy 
Członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie 
posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. 
 
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, przy czym za głosy oddane uważa się głosy "za", 
"przeciw" i "wstrzymujące się". 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. 
 
W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może 
badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i 
pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji 
stanu majątku Spółki.  
 
Kompetencje Rady Nadzorczej PKN ORLEN 
 
Rada Nadzorcza PKN ORLEN sprawuje stały nadzór nad 
działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w 
szczególności ma kompetencje określone w kodeksie spółek 
handlowych i Statucie Spółki. Rada Nadzorcza podejmuje 
odpowiednie działania w celu uzyskiwania od Zarządu 
regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych 
sprawach dotyczących działalności PKN ORLEN oraz o ryzyku 
związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania 
tym ryzykiem. 
 
Zgodnie ze Statutem Spółki do uprawnień Rady Nadzorczej 
należy ponadto: 

 powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i 
pozostałych Członków Zarządu (przy czym jeden Członek 
Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę 
Nadzorczą na wniosek Skarbu Państwa do czasu zbycia 
przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki), reprezentowanie 
Spółki w umowach z Członkami Zarządu, w tym również w 
zakresie warunków zatrudniania Członków Zarządu, 

 zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach 
poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, a także 
delegowanie Członka lub Członków Rady do czasowego 
wykonywania czynności Członków Zarządu niemogących 
sprawować swych czynności, 
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 zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 

 wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych do wykonywania badania lub przeglądu 
sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych 
sprawozdań Grupy ORLEN, 

 ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do 
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 
faktycznym, ocena Sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i 
pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu 
corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny, 

 ocena sprawozdania finansowego Grupy ORLEN i 
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN oraz 
składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego 
sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny, 

 opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd 
do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno 
zwyczajnemu jak i nadzwyczajnemu, 

 udzielanie Członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie 
stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających 
innych podmiotów oraz pobieranie wynagrodzeń z tego 
tytułu, 

 wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i 
zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli 
powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia 
przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału 
zakładowego Spółki, 

 określanie zakresu, szczegółowości i terminów 
przedkładania przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów 
finansowych i strategii rozwoju Spółki, 

 zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i wieloletnich planów 
finansowych, 

 opiniowanie rocznych planów finansowych, 

 wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie 
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości, których wartość księgowa netto nie 
przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego, 

 wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na nabycie 
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto 
przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego, 

 wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji Spółki w celu 
zapobieżenia poważnej szkodzie, o której mowa w art. 362 § 
1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, bezpośrednio 
zagrażającej Spółce, 

 powoływanie pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu, o 
którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, w przypadku 
zawieszenia Prezesa Zarządu lub wygaśnięcia jego mandatu 
przed upływem kadencji. 

 
Zapisy Statutu określają także, iż zgody Rady Nadzorczej PKN 
ORLEN wymagają: 

 utworzenie zakładu za granicą, 

 zbycie lub obciążenie, na podstawie jednej lub kilku 
powiązanych czynności prawnych, środków trwałych, których 
wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą 
wartości aktywów według ostatniego zatwierdzonego przez 
Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego, 

 zbycie lub obciążenie 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, 

 zaciągnięcie innego zobowiązania, które na podstawie jednej 
lub kilku powiązanych czynności prawnych wykonywanych w 
okresie roku obrotowego, przekracza równowartość jednej 
piątej kapitału zakładowego, z wyłączeniem: 

 czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, 
w tym w szczególności wszystkich czynności mających 
za przedmiot obrót Paliwami, 

 czynności pozytywnie zaopiniowanych przez Radę 
Nadzorczą w rocznych planach finansowych, 

 czynności, na dokonanie których wymagana jest zgoda 
Walnego Zgromadzenia, 

 czynności podejmowanych w związku z realizacją 
zadania inwestycyjnego, na które Rada Nadzorcza 
wyraziła zgodę zgodnie z § 8 ust. 11 pkt 9 Statutu, do 
kwoty nieprzekraczającej 110% kwoty przeznaczonej 
na dane zadanie inwestycyjne, 

 czynności dotyczących realizowania zadania 
inwestycyjnego i zaciągania wynikających z niego 
zobowiązań, jeżeli wydatki lub obciążenia nie 
przekraczają progu wskazanego w § 8 ust. 11 pkt 9 
Statutu, 

 realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji 
kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego, 

 wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych 
zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek 
zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość posiadanych 
przez Spółkę udziałów lub akcji, ustalona według cen ich 
nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału 
zakładowego Spółki, w sprawach połączenia z inną spółką i 
przekształcenia spółki, zbycia i wydzierżawienia 
przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa 
użytkowania, zmiany umowy lub statutu, zawarcie umowy 
koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek 
handlowych, rozwiązania spółki, 

 tworzenie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do 
spółek, a także na wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów 
lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji, jeżeli 
dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w danej 
spółce lub zaangażowanie, które ma osiągnąć Spółka w 
wyniku nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, liczone według 
ceny nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, przekracza 
jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, z wyjątkiem 
nabywania akcji na rynku regulowanym, 

 wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 
dywidendy. 

 
Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej 
powyżej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego 
Zgromadzenia o powzięcie uchwały udzielającej zgody na 
dokonanie tejże czynności. 
 
Dodatkowo, na żądanie co najmniej dwóch Członków, Rada 
Nadzorcza jest zobowiązana rozważyć podjęcie określonych w 
takim żądaniu czynności nadzorczych.  
 
Mając na względzie najwyższe standardy dobrych praktyk oraz 
aby zapewnić możliwość rzetelnej oceny Spółki przez 
akcjonariuszy, do obowiązków Rady Nadzorczej PKN ORLEN 
dodatkowo należy przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu 
zwięzłej oceny sytuacji PKN ORLEN, z uwzględnieniem systemu 
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kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla 
Spółki. Ocena ta jest przedstawiana corocznie przed Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniem Spółki w terminie umożliwiającym 
akcjonariuszom PKN ORLEN zapoznanie się z nią. Dodatkowo, 

Rada Nadzorcza przygotowuje corocznie sprawozdanie ze swoich 
prac, w którym uwzględnia zarówno liczbę odbytych posiedzeń jak 
i najważniejsze zagadnienia, którymi zajmowała się w danym roku 
obrotowym. 

 
 
7.8.3 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.  
 
Dodatkowo, w dniu 25 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza 
zdecydowała o powołaniu Komitetu ds. Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu (Komitet ds. CSR). 

 
Wskazane Komitety zobowiązane są składać Radzie Nadzorczej 
roczne sprawozdania ze swojej działalności. Zakres kompetencji 
poszczególnych Komitetów określa szczegółowo Regulamin Rady 
Nadzorczej, który udostępniony jest akcjonariuszom Spółki na 
stronie internetowej Spółki www.orlen.pl.  
 
Wszystkie Komitety powoływane są przez Radę Nadzorczą 
spośród jej Członków, natomiast sam Komitet wybiera swojego 

przewodniczącego. W skład Komitetu wchodzi od 3 do 5 
Członków, przy czym w skład Komitetu Audytowego wchodzi co 
najmniej dwóch Członków niezależnych oraz przynajmniej jeden 
posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie 
rachunkowości lub finansów. 
 
Posiedzenia Komitetu zwołuje przewodniczący Komitetu, a w 
razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego 
funkcji - przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany 
przez niego Członek Rady Nadzorczej, który zaprasza na 
posiedzenia Członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich 
pozostałych Członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy 
Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w 
posiedzeniach Komitetu. Przewodniczący Komitetu może 
zapraszać na posiedzenia Komitetu Członków Zarządu, 
pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu 
jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu. 
 
Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów 
oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą 
liczbę głosów „za" oraz „przeciw", głos rozstrzygający przysługuje 
przewodniczącemu Komitetu. 

 
 
Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN w 2014 roku 
 
TABELA 46. Skład Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN na dzień 1 stycznia 2014 roku. 
 

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w Komitecie Rady Nadzorczej PKN ORLEN 

Komitet Audytowy  

Artur Gabor Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Leszek Jerzy Pawłowicz Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Michał Gołębiowski Członek Komitetu (do dnia 20 kwietnia 2014 roku) 

Grzegorz Borowiec Członek Komitetu 

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego  

Cezary Możeński Przewodniczący Komitetu 

Angelina Sarota Członek Komitetu 

Michał Gołębiowski Członek Komitetu (do dnia 20 kwietnia 2014 roku) 

Komitet ds. Strategii i Rozwoju  

Cezary Banasiński Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Leszek Pawłowicz Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Artur Gabor Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Angelina Sarota Członek Komitetu 

Cezary Możeński Członek Komitetu 

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń  

http://www.orlen.pl/
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Angelina Sarota Przewodnicząca Komitetu 

Grzegorz Borowiec Członek Komitetu 

Michał Gołębiowski Członek Komitetu (do dnia 20 kwietnia 2014 roku) 

Cezary Banasiński Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

  
TABELA 47. Skład Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN na dzień 20 maja 2014 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, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Grzegorz Borowiec Członek Komitetu 

Radosław L. Kwaśnicki Członek Komitetu 

Komitet ds. Strategii i Rozwoju  

Cezary Banasiński Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Leszek Pawłowicz Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Artur Gabor Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Angelina Sarota Członek Komitetu 

Cezary Możeński Członek Komitetu 

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń  

Angelina Sarota Przewodnicząca Komitetu 

Grzegorz Borowiec Członek Komitetu 

Adam Ambrozik Członek Komitetu 

Cezary Banasiński Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Maciej Bałtowski Członek Komitetu 

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego  

Cezary Możeński Przewodniczący Komitetu 

Angelina Sarota Członek Komitetu 

Radosław L. Kwaśnicki Członek Komitetu 

Maciej Bałtowski Członek Komitetu 

 
TABELA 48. Skład powołanego w dniu 25 listopada 2014 roku Komitetu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) Rady Nadzorczej. 
 

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w Komitecie Rady Nadzorczej PKN ORLEN 

Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu  

Artur Gabor Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej 

Adam Ambrozik Członek Komitetu 

Radosław L. Kwaśnicki Członek Komitetu 

 
Do dnia 31 grudnia 2014 roku powyższe składy Komitetów Rady Nadzorczej nie uległy zmianom. 
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Komitety Rady Nadzorczej PKN ORLEN 
 
Komitet Audytowy 
 
W roku 2014 Komitet Audytowy Rady Nadzorczej odbył 11 
protokołowanych posiedzeń, w tym 2 wspólne z Komitetem ds. 
Strategii i Rozwoju i podjął 5 uchwał. 
 
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. W szczególności do zadań Komitetu należy: 

 monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki i 
przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do 
wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki, 

 omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed 
rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania 
finansowego, charakteru i zakresu badania oraz 
monitorowanie koordynacji prac między biegłymi 
rewidentami Spółki, 

 przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych 
Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), ze 
skoncentrowaniem się w szczególności na: 

 wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych, 

 głównych obszarach podlegających osądowi, 

 znaczących korektach wynikających z badania, 

 oświadczeniach o kontynuacji działania, 

 zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
prowadzenia rachunkowości. 

Ponadto do zadań Komitetu Audytowego należy: 

 omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą 
wynikać z badania sprawozdań finansowych, 

 analiza listów do Zarządu sporządzonych przez biegłych 
rewidentów Spółki, niezależności i obiektywności 
dokonanego przez nich badania oraz odpowiedzi Zarządu, 

 opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych, 

 opiniowanie polityki dywidendowej, podziału zysku i emisji 
papierów wartościowych, 

 przegląd systemu rachunkowości zarządczej, 

 przegląd systemu kontroli wewnętrznej, w tym mechanizmów 
kontroli: finansowej, operacyjnej, zgodności z przepisami, 
oceny ryzyka i zarządczej,  

 analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych 
spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz 
odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia, łącznie z badaniem 
stopnia niezależności audytorów wewnętrznych oraz 
opiniowaniem zamiarów Zarządu w sprawie zatrudnienia i 
zwolnienia osoby kierującej komórką organizacyjną, 
odpowiadającą za audyt wewnętrzny, 

 roczny przegląd programu audytu wewnętrznego, 
koordynacja prac audytorów wewnętrznych i zewnętrznych 
oraz badanie warunków funkcjonowania audytorów 
wewnętrznych,  

 współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki 
odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena 
ich pracy, 

 rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem 
Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza, 

 informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych 
kwestiach w zakresie działalności Komitetu Audytowego. 

 

Posiedzenia Komitetu Audytowego odbywają się nie rzadziej niż 
raz na kwartał, każdorazowo przed opublikowaniem przez Spółkę 
sprawozdań finansowych. 
 
Komitet ds. Ładu Korporacyjnego 
 
W 2014 roku Komitet Rady Nadzorczej ds. Ładu Korporacyjnego 
odbył 5 protokołowanych posiedzeń, w tym 1 wspólne z 
Komitetem ds. Strategii i Rozwoju. 
 
Zadaniem Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego jest ocena: 

 implementacji zasad ładu korporacyjnego,  

 składanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie 
wprowadzania zasad ładu korporacyjnego, 

 opiniowanie dokumentów normatywnych dotyczących ładu 
korporacyjnego,  

 ocena raportów dotyczących przestrzegania zasad ładu 
korporacyjnego przygotowywanych dla Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie,  

 opiniowanie propozycji zmian dotyczących dokumentów 
korporacyjnych Spółki oraz opracowywanie propozycji takich 
zmian w przypadku dokumentów własnych Rady 
Nadzorczej,  

 monitorowanie zarządzania Spółką pod kątem zgodności z 
wymogami prawnymi i regulacyjnymi, w tym zgodności z 
Wartościami i zasadami postępowania PKN ORLEN S.A. i 
zasadami ładu korporacyjnego. 

 
Komitet ds. Strategii i Rozwoju 
 
W 2014 roku Komitet Rady Nadzorczej ds. Strategii i Rozwoju 
odbył 10 protokołowanych posiedzeń, w tym 2 wspólne z 
Komitetem Audytowym i 1 wspólne z Komitetem ds. Ładu 
Korporacyjnego. 
 
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 szczególności do zadań Komitetu należy: 

 ocena wpływu planowanych i podejmowanych inwestycji i 
dezinwestycji na kształt aktywów Spółki, 

 ocena działań, umów, listów intencyjnych i innych 
dokumentów związanych z czynnościami mającymi na celu 
nabycie, zbycie, obciążenie lub inny sposób 
rozdysponowania istotnych aktywów Spółki, 

 opiniowanie wszelkich dokumentów o charakterze 
strategicznym przedkładanych Radzie Nadzorczej przez 
Zarząd, 

 opiniowanie strategii rozwoju Spółki, w tym wieloletnich 
planów finansowych. 

 
Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń 
 
W 2014 roku Komitet Rady Nadzorczej ds. Nominacji i 
Wynagrodzeń odbył 3 protokołowane posiedzenia. 
 
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 
szczególności do zadań Komitetu należy: 
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 inicjowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie systemu 
nominacji członków Zarządu,  

 opiniowanie proponowanych przez Zarząd rozwiązań w 
zakresie systemu zarządzania Spółką, zmierzających do 
zapewnienia efektywności, spójności i bezpieczeństwa 
zarządzania Spółką,  

 okresowy przegląd i rekomendowanie zasad określania 
wynagrodzeń motywacyjnych członków Zarządu i wyższej 
kadry kierowniczej, zgodnie z interesem Spółki,  

 okresowy przegląd systemu wynagrodzeń członków Zarządu 
i kadry kierowniczej podlegającej bezpośrednio członkom 
Zarządu, w tym kontraktów menedżerskich i systemów 
motywacyjnych, oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej 
propozycji ich kształtowania w kontekście realizacji celów 
strategicznych Spółki,  

 przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii dotyczących 
uzasadnienia przyznania wynagrodzenia uzależnionego od 
wyników w kontekście oceny stopnia realizacji określonych 
zadań i celów Spółki,  

 ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce. 

 
Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 
 
Pierwsze posiedzenie Komitetu ds. Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu zaplanowano w 2015 roku. 
 
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 szczególności do zadań Komitetu należy: 

 nadzór nad implementacją strategii Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu przez Spółkę, 

 monitorowanie zarządzania Spółką pod kątem zgodności z 
wymogami Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN, 

 okresowa ocena działalności Spółki w obszarze CSR, 

 przyjmowanie raportu rocznego podsumowującego działania 
CSR zrealizowane przez Spółkę. 

 
 
7.9 Opis polityki wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania 
 
Wynagrodzenia organów zarządzających i nadzorujących 
 
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. 
 
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 S.A. oraz 
innych dokumentów, których zbadanie Rada Nadzorcza uzna za 
celowe. 
Ocena wykonania ilościowych indywidualnych zadań premiowych 
dokonywana jest poprzez przyznanie punktów procentowych, zaś 
ocena wykonania jakościowych indywidualnych zadań 
premiowych poprzez przyznanie poziomu realizacji celu 

jakościowego według zasad zawartych w Regulaminie Systemu 
Motywacyjnego dla Zarządu. Wykonanie indywidualnych zadań 
premiowych wyrażone jest jako suma ważona punktów 
procentowych przyznanych przez Radę Nadzorczą dla każdego z 
zadań premiowych. 
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 2014 rok Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła dla wszystkich 
Członków Zarządu sześć następujących celów ilościowych:  

 EBIT raportowany Koncernu,  

 EBITDA wg LIFO 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) 
 
W 2014 roku nastąpiła aktualizacja systemu premiowania dla 
Radcy Koncernu i dyrektorów bezpośrednio podległych Zarządowi 
PKN ORLEN oraz innych kluczowych stanowisk w Grupie ORLEN 
zmierzająca do większej standaryzacji oraz podniesienia 
motywacyjności premii. 
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 
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kluczowego personelu kierowniczego. Systemy Premiowania są 
spójne z Wartościami Koncernu, promują współpracę pomiędzy 
poszczególnymi pracownikami i motywują do osiągania 
najlepszych wyników w skali PKN 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. 
 
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 roku 2014 i 2013 
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 dzień 31 grudnia 2014 
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 S.A. 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, 
Wiceprezesa 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. 
 
W przypadku pozostałych spółek Grupy ORLEN Członkowie 
Zarządu standardowo zobowiązani są od dnia rozwiązania lub 
wygaśnięcia umowy do powstrzymania się od działalności 
konkurencyjnej przez okres 6 miesięcy. W tym okresie otrzymują 
wynagrodzenie w wysokości 50% sześciokrotności miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego, płatne w 6 równych ratach 
miesięcznych. Natomiast odprawa z tytułu odwołania z 
zajmowanego stanowiska wynosi standardowo trzy- lub 
sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

 


