SKUPINA ORLEN
MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ZAMĚSTNANECKÝCH NOVIN SPOLU
Vážené dámy, vážení pánové,
milí kolegové,

rozvojových projektů. Cílem všech integračních
procesů je vytvoření subjektu, který bude jako
celek fungovat výrazně efektivněji a zvýší konkurenceschopnost na mezinárodních trzích
a energetickou bezpečnost.

v říjnu letošního roku se stala kapitálová skupina ORLEN stoprocentním vlastníkem společnosti Unipetrol. Tento finální krok je završením
dlouhodobého procesu integrace dvou společností podnikajících v chemickém průmyslu
a do budoucna je zárukou stability při stanovování firemní strategie a realizaci klíčových

Jsem přesvědčen, že Unipetrol a jeho více než
sedmdesátileté výjimečné zkušenosti zaujímají
v plánech dalšího rozvoje celé skupiny ORLEN
důležité místo. Naším cílem do budoucna je
posilovat petrochemickou část výrobních aktivit, kde představuje klíčový projekt aktuální výstavba polyetylenové jednotky PE3 v Litvínově.
Právě tato výrobní jednotka významně posiluje
pozici Unipetrolu v dynamicky se rozvíjejícím
petrochemickém segmentu jak na úrovni České republiky, tak na úrovni celé skupiny ORLEN.
K dalšímu úspěšnému rozvoji na celoskupinové
úrovni je klíčová oboustranná výměna zkušeností z realizovaných projektů a další společné posilování kompetencí v oblasti výzkumu a vývoje.
Vedle důrazu na rozvoj petrochemického
segmentu se v České republice chceme dále

zaměřit na modernizaci maloobchodní sítě
čerpacích stanic Benzina a komplexní nabídky
gastronomických a dalších služeb. V této oblasti je dobrým příkladem efektivního sdílení
zkušeností zavádění gastronomického konceptu Stop Cafe, který se také u českých zákazníků
těší značné oblibě.
Skupina ORLEN chce v České republice i nadále
rozvíjet dobré vztahy se zástupci státní správy
na všech úrovních, podporovat rozvoj regionů,
v nichž Unipetrol působí, a být vnímána jako
atraktivní zaměstnavatel, významný investor
a jeden z pilířů české ekonomiky.
Děkuji vám za předchozí kooperaci a spoléhám
na plodnou spolupráci a úspěšnou realizaci nových rozvojových projektů.
S úctou
Daniel Obajtek
generální ředitel a předseda představenstva
PKN ORLEN

Nejetičtější
společnost
světa za rok 2017
Nejhodnotnější
polská značka
Ohodnocena na

Společnost PKN ORLEN
se již popáté zařadila
mezi nejetičtější
společnosti na světě

TOP EMPLOYER
Polska v roce 2018
mld. českých korun
(podle žebříčku deníku
Rzeczpospolita)

Společnost PKN ORLEN
byla již posedmé
jmenována jedním
z nejlepších zaměstnavatelů v Polsku

domácích
trhů

Kanada
Německo
POLSKO
Česko
Litva

více než

20 000
zaměstanců

přes

50

petrochemických
a rafinérských
produktů

přes

33

přes

milionů
tun

zpracované
surové ropy

91

vývozních
trhů

na

6

kontinentech

téměr

2 800

čerpacích stanic tvořících
největší palivovou
maloobchodní síť ve střední
a východní Evropě
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Obchodní model skupiny ORLEN

BENZÍN
MOTOROVÁ NAFTA

ROPA

LPG

ZEMNÍ PLYN

TĚŽBA

PRŮMYSLOVÉ OLEJE

LETECKÉ PALIVO
RAFINERIE

PETROCHEMIE

Velkoobchod

ASFALTY
ZÁKLADNÍ CHEMIKÁLIE

Velkoobchod

PLASTY

VÝROBA
ENERGETIKA

Velkoobchod

ELEKTŘINA

VODÍK

BENZÍN

CNG
MOTOROVÁ NAFTA
MALOOBCHOD

OBNOVITELNÉ
ENERGIE

LPG

NABÍJENÍ
ELEKTRICKÝCH
DOPRAVNÍCH
PROSTŘEDKŮ

NEPALIVOVÁ OBLAST

(občerstvení, nápoje, ostatní)

Těžba
Projekty zaměřené na výzkum
a těžbu ropy a zemního plynu
v Polsku a Kanadě

KANADA

POLSKO

rezerva 153 milionu boe* ověřené
a pravděpodobné zásoby
ropy a zemního plynu
Průměrně vytěženo
15, 6 tisíc boe denně
v roce 2017

EDGE
SIERAKÓW

BASEN PERMSKI

POUCE COUPE
MONTNEY

BASEN PODLASKO-LUBELSKI

KAYBOB

DUNVEGAN

FERRIER/STRACHAN

MONCTON SUB-BASIN
MONTNEY

CARDIUM

BASEN KARPACKI
MIOCEN

POUCE COUPE
* Boe = Ekvivalent barelu ropy

KAKWA

MONTNEY

CARDIUM

GOLDBORO LNG

KARPATY BIEZCZADY
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Výroba
Výrobní kapacita více než
35 milionů tun ročně
v 6 rafineriích skupiny ORLEN
v Polsku, Česku a v Litvě.

VÝROBA

3,8 tisíc km potrubní sítě
a 47 skladů a terminálů.

RAFINERIE

ENERGETIKA

PETROCHEMIE

LOGISTIKA

Rozvojové projekty:
- výstavba polyetylenové
jednotky PE3 v Unipetrolu
- výstavba výrobních jednotek
metateze a visbreaking
v PKN ORLEN

ROPOVODY A POTRUBÍ PRO
RAFINÉRSKÉ PRODUKTY

DOPRAVNÍ
TERMINÁLY

ŽELEZNIČNÍ
DOPRAVA

PETROCHEMIE

PRODEJ

VELKOOBCH. PRODEJ PALIV
A JINÝCH RAF. PRODUKTŮ

VELKOOBCHODNÍ PRODEJ
PETROCHEMICKÝCH PRODUKTŮ

Maloobchod
Téměř 2800 čerpacích stanic.
Podíl na maloobchodním trhu:
34 % v Polsku, 6,1 % v Německu,
21,1 % v České republice a 4,5 %
v Litvě.
1793 restaurací konceptu Stop Cafe
a Stop Cafe Bistro v Polsku, Česku
a v Litvě.

Poznámka: údaje jsou platné k 31. 12. 2017

MALOOBCH. PRODEJ PALIVA
A NEPALIVOVÝCH PRODUKTŮ

1766
POLSKO

581
NĚMECKO

25
LITVA

401
ČECHY
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Klíčová čísla za rok 2017
62,4

12,3
Provozní zisk
maloobchodního
segmentu

42,4

mil. tun

mil. tun

mld. Kč

Objem
prodeje

Obrat

mld. Kč

Prodej paliv

Provozní zisk

572

43,2

19,2

mld. Kč

mld. Kč

Čistý zisk

153

28,2

Rezervy ropy
a zemního
plynu

Hodnota značky
ORLEN

mil. boe*

mld. Kč

* v Polsku
a Kanadě

Společenská odpovědnost
V duchu zodpovědného řízení svého byznysu skupina ORLEN uznává dopady své činnosti na
bezprostřední a vzdálené prostředí a na budoucí generace.
Skupina proto realizuje řadu projektů environmentální udržitelnosti a společenské odpovědnosti, jako například:
•
•
•
•
•
•

•

Ochrana životního prostředí, vzdělávání a spolupráce s místními komunitami.
Ochrana národního dědictví, podpora kolektivní paměti a národních tradic a popularizace Polska a polského zboží i služeb v zahraničí.
Spolupráce s místními komunitami, které zajišťují obchodní operace pro společnost
ORLEN (ORLEN pro město Płock a Grantový fond pro projekty v Płocku).
Charitativní projekty realizované prostřednictvím firemních nadací (ORLEN – Dárek od
srdce, ANWIL pro Włocławek a Nadace Unipetrol).
Dobrovolnické iniciativy v oblasti služeb s tisíci zaměstnanci skupiny ORLEN, kteří
každoročně dobrovolně pomáhají potřebným.
Podpora sportu a zdravého života, která je poskytována jak profesionálním sportovcům, tak dětem nebo mladým lidem, s cílem povzbudit je k tomu, aby byli aktivní
a rozvíjeli svůj potenciál. PKN ORLEN je pořadatelem ORLEN Warsaw Marathon, přední
běžecké události v Polsku.
Zapojení zákazníků do charitativních iniciativ organizovaných již několik let, které jim
umožňují darovat své body VITAY na různé sociální projekty.

33,2

mil. tun

Množství
zpracované
ropy

