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List Prezesa 

nie zwalniają nas niespokojne czasy, w jakich 

obecnie funkcjonujemy. Pandemia COVID-19, 

a następnie wojna u naszego wschodniego 

sąsiada, poważnie zdestabilizowały całe nasze 

otoczenie – gospodarkę, rynek i społeczeństwo. 

Mimo to zachowujemy ciągłość działania – nie-

ustannie prężnie się rozwijamy, a także kontynu-

ujemy nasze zaangażowanie w działania pozabiz-

nesowe. 

Naszą misją jest zapewnianie klientom paliwa, 

które „napędza ich działania”. Jednocześnie, 

funkcjonując w określonym otoczeniu społecz-

nym i środowiskowym, działamy w sposób dla 

niego bezpieczny, starając się być zarówno 

dobrym sąsiadem dla społeczności, jak również 

wiarygodnym partnerem biznesowym i stabilnym 

pracodawcą. Misja, którą przed sobą postawi-

liśmy, defi niuje istotę naszego funkcjonowania, 

określa tożsamość oraz kulturę organizacyjną 

GK Anwim. Nasza wizja to z kolei wyobrażenie 

przyszłości przedsiębiorstwa, które tworzą wszy-

scy jego pracownicy. 

W prezentowanym raporcie przedstawiamy Pań-

stwu efekty naszych działań oraz wskazujemy na 

cele, które będziemy realizować w najbliższych 

latach. Mamy bardzo ambitne plany względem 

rozwoju GK Anwim. 500 stacji paliw MOYA do 

końca 2024 r. to niebagatelne wyzwanie, jednak 

podjęliśmy się je zrealizować. Naszym celem 

jest zrównoważony rozwój, w oparciu o ochronę 

środowiska, dbałość o otoczenie społeczne, 

a także naszych pracowników i współpracow-

ników. Jest to wyzwanie, które zrealizujemy 

wspólnie – przy zaangażowaniu wszystkich stron 

związanych z GK Anwim – Zarządu, pracowni-

ków, partnerów, dostawców, a także naszych 

klientów. Dziękuję wszystkim, którzy każdego 

dnia mają swój udział w rozwoju naszej organiza-

cji i jej otoczenia. Razem możemy więcej!

Z poważaniem,

Rafał Pietrasina
Prezes zarządu Anwim S.A.
spółki dominującej

w GK Anwim

Podziękowania

Chciałbym serdecznie podziękować całe-

mu zespołowi, wszystkim pracownikom, 

którzy byli zaangażowani bezpośrednio 

i pośrednio w proces przygotowania 

niniejszego raportu. Szczególne wyrazy 

wdzięczności kieruję do osób, które pomi-

mo natłoku innych obowiązków, dzielili się 

swoją wiedzą i doświadczeniami, poświę-

cając swój cenny czas. 

[2-22]

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przekazuję na Państwa ręce 

pierwszy w historii Grupy Kapitałowej Anwim 

(dalej: GK Anwim, Grupa) raport niefi nansowy. 

Celem tej publikacji jest prezentacja naszej or-

ganizacji i wpływu, jaki wywieramy na otoczenie 

gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Już od 

kilku lat jesteśmy najszybciej rozwijającą się sie-

cią stacji paliw w Polsce – mamy już ponad 380 

punktów na terenie całego kraju. Naszym głów-

nym celem jest zapewnienie klientom dostępu 

do najwyższej jakości paliw. Jesteśmy jednym 

z podmiotów współodpowiedzialnych za utrzy-

manie tzw. rezerw paliwowych naszego kraju 

oraz istotnym płatnikiem podatków do budżetu 

państwa, a także dużym pracodawcą. Mamy 

świadomość, że działalność naszych spółek 

nie powinna ograniczać się wyłącznie do handlu 

paliwami. Jesteśmy ważną częścią ekosystemu 

gospodarczego Polski, który pozwala wspo-

mnianej gospodarce i społeczeństwu stabilnie 

funkcjonować i rozwijać się bez zakłóceń.

Miarą naszej odpowiedzialności jest nie tylko re-

alizacja celów biznesowych, lecz także zobowią-

zań wobec społeczeństwa, środowiska natural-

nego oraz pracowników. Z tej odpowiedzialności 
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Misja fi rmy

Zapewniamy naszym 
klientom paliwa, 
które napędzają ich działania.

Nasze wartości

Wizja fi rmy

Naszą aspiracją jest, aby za sprawą naszej oferty, 

jakości obsługi oraz poziomu utrzymywanych 

relacji klienci i współpracownicy polecali Grupę 

Kapitałową Anwim jako rzetelnego partnera biz-

nesowego. Tworzymy silną i prężnie rozwijającą 

się niezależną Grupę sektora paliwowego 

w Polsce.

 
O nas

Odpowiedzialność 
społeczna

Szacunek

Współpraca

Pasja

Praktyczne 
podejście

Wykorzystujemy 

potencjał Anwim 

S.A. i naszych 

pracowników, 

by wzmacniać 

rozwój społeczny.

Wspieramy 

naszych 

pracowników 

oraz dbamy 

o poszanowanie 

różnic. 

Nasi klienci 

i kontrahenci 

są dla nas 

najważniejsi.

W swojej pracy 

tworzymy relacje, 

by zespołowo 

wykonywać 

zadania 

i współdziałać 

z innymi na 

rzecz osiągania 

wspólnych celów.

Do naszej pracy 

podchodzimy 

z pasją, która 

pozwala nam 

na przekraczanie 

granic własnych 

możliwości.

W Grupie 

Kapitałowej 

Anwim nasze 

wybory i działania 

mają sens 

i racjonalny 

powód – 

nie robimy 

nic na pokaz.
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[2-6] 

Jako Grupa Kapitałowa Anwim jesteśmy jedną 

z największych i najszybciej rozwijającą się 

niezależną grupą paliwową w Polsce. Jesteśmy 

również właścicielem sieci stacji paliw MOYA. 

Pod marką MOYA działają nowoczesne i funkcjo-

nalne stacje paliw które spełniają najwyższe stan-

dardy bezpieczeństwa. Na zdecydowanej więk-

szości naszych stacji można skorzystać z punktów 

kawiarniano-gastronomiczny Caff e MOYA. Od 

wielu lat wszystkie nasze stacje spełniają najwyż-

sze standardy jakości i obsługi klienta. Dzięki 

zdobytym doświadczeniom, profesjonalizmowi 

i sprawnemu zarządzaniu, z sukcesami prowadzi-

my hurtową sprzedaż oraz dystrybucję paliw na 

terenie całego kraju. Jednym z głównych atutów 

GK Anwim jest niezawodny system zaopatrze-

nia, pozwalający na korzystanie z infrastruktury 

logistycznej krajowych dostawców paliw. Zaopa-

trzenie w połączeniu ze starannie zaplanowa-

ną, nowoczesną strategią działania umożliwia 

kompleksową obsługę wszystkich klientów na 

najwyższym poziomie.

Obecnie współpracuje z nami na stałe ponad 
7000 fi rm. Zaufaniem obdarzyły nas działające 

na polskim rynku kluczowe koncerny oraz mniejsi 

odbiorcy: stacje benzynowe, fi rmy transportowe, 

a także zakłady przemysłowe i produkcyjne. 

Przede wszystkim ufają nam tysiące kierowców, 

którzy na co dzień tankują nasze paliwa i korzy-

stają z naszych usług.  GK Anwim po akwizycji 

spółki TFC – będącej operatorem kart paliwo-

wych akceptowanych na ponad 8 tys. stacji paliw 

w 18 krajach Europy – oferuje użytkownikom 

programu fl otowego MOYA Firma możliwości 

tankowania w całej Europie. Dodatkowym udo-

godnieniem dla klientów jest również możliwość 

rozliczenia opłat drogowych oraz szybki i prosty 

zwrot podatku VAT i akcyzy za zakupione za 

granicą paliwo.

Grupa Kapitałowa Anwim 
w liczbach*:

30 lat 

doświadczenia 

w branży paliwowej

362 stacje paliw 

w sieci MOYA

w tym  115 

stacji własnych 

444 

zatrudnionych osób

w spółkach GK Anwim

Historia:

1992 2009 2011

201220132014

2018 2019

2020

Założenie Anwim S.A. Powołanie do życia 

własnej marki sieci 

stacji paliw MOYA

Wprowadzenie 

na rynek karty 

fl otowej MOYA Firma

Premiera napoju 

energetyzującego 

MOYA Energia

Rozpoczęcie sprzedaży 

oleju napędowego 

premium ON MOYA 

Power

Połączenie z ESPPOL S.A. 

prowadzącą działalność 

w zakresie sprzedaży 

oleju grzewczego oraz 

kompleksowego serwisu 

ogumienia.

Polish Enterprise Funds 

SCA inwestuje w rozwój 

sieci stacji paliw MOYA

Powstanie 

ESPPOL Trade S.A.

Emisja obligacji 

korporacyjnych 

Anwim S.A.
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*stan na 31 grudnia 2021.

2022
Przejęcie The Fuel 

Company, emitenta 

i operatora kart 

paliwowych TFC

Polish Enterprise 

Funds SCA 

większościowym 

akcjonariuszem 

Anwim S.A.

Przejęcie sieci 

samoobsługowych 

stacji paliw eMILA 

i stworzenie formatu 

MOYA express
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Nagrody i wyróżnienia

Rok 2021:

Najlepsze Polskie Marki – TOP 200 

Forbes. Marka MOYA została sklasy-

fi kowana na 30. miejscu w rankingu 

miesięcznika „Forbes” „Najlepsze 

polskie marki”. Zestawienie uwzględnia 

wartość fi nansową marek, a także ich 

pozycję w swoich branżach. Wysoka 

pozycja sieci MOYA w tej klasyfi kacji 

jest kolejnym potwierdzeniem dyna-

micznego wzrostu siły marki na rynku.

Laur Klienta. Anwim S.A., uzyskał tytuł 

Laur Klienta Grand Prix 2021 w katego-

rii „Paliwa”. Wyróżnienie oznacza, że 

marka MOYA cechuje się wieloletnią 

lojalnością respondentów, którzy 

oddają na markę swoje głosy. Jest to 

również dowód na zwiększający się 

zasięg i rozpoznawalność stacji paliw 

w niebiesko-czerwonych barwach.

Brylanty Polskiej Gospodarki. Anwim 

S.A. został sklasyfi kowany na 123. miej-

scu w zestawieniu „Brylanty polskiej 

gospodarki 2020”. Pozycja w rankingu 

jest odzwierciedleniem wartości rynko-

wej przedsiębiorstwa.

FLEET Derby. Aplikacja mobilna dla 

kierowców fl otowych MOYA Firma 

została uhonorowana wyróżnieniem 

w plebiscycie branży transportowej – 

Fleet Derby.

Diamenty Forbesa. Anwim S.A. zano-

tował kolejny awans na liście „Diamen-

tów Forbesa”. W tegorocznym rankingu 

został sklasyfi kowany na 25. miejscu 

listy regionalnej w kategorii dużych 

spółek.

Firma z dobrą energią 2021. Certyfi -

kat przyznany przez fi rmę Axpo, który 

gwarantuje, że 100% energii wykorzy-

stywanej przez Anwim S.A. pochodzi 

ze źródeł odnawialnych.

Rok 2020:

Lista 500 Największych Firm „Rzecz-
pospolitej”. Na liście 500 Najwięk-

szych Firm Rzeczpospolitej, przygoto-

wanej przez dziennik „Rzeczpospolita”, 

Anwim S.A. ulokował się na 90. 

miejscu.

WNP Awards. Anwim S.A. otrzymał na-

grodę WNP Awards 2020 – prestiżowe 

wyróżnienie dla fi rm sektora przemy-

słowego. MOYA została uhonorowana 

za dynamiczny rozwój niezależnej sieci 

dystrybucji paliw oparty na zasadach 

partnerstwa, sprawnej logistyce i pro-

fesjonalnym zarządzaniu.

Diamenty Forbesa. Anwim S.A. został 

sklasyfi kowany w rankingu „Diamen-

tów Forbesa” na 30. miejscu w klasyfi -

kacji regionalnej i 89. ogólnopolskiej, 

co oznacza awans kolejno o 7 i 21 

pozycji w kategorii dużych spółek 

z przychodami powyżej 250 mln zł. 

Zestawienie „Diamenty Forbesa” 

klasyfi kuje najbardziej dynamicznie 

rozwijające się fi rmy w kraju.

Lista 2000 Największych Firm Rzecz-
pospolitej. Na „Liście 2000 Najwięk-

szych Firm Rzeczpospolitej”, przygoto-

wanej przez dziennik „Rzeczpospolita”, 

Anwim S.A. awansował ze 113 na 102 

miejsce.

Model biznesowy

[2-6] 

GK Anwim zajmuje się zarówno detaliczną, 

jak i hurtową sprzedażą paliw, pochodzących 

z krajowych oraz zagranicznych rafi nerii. Pro-

dukty, które oferujemy dostępne są zarówno dla 

kierowców, w ramach sieci stacji paliw MOYA, jak 

również dla podmiotów hurtowych zaopatrujących 

się bezpośrednio w nasze paliwo w poszczegól-

nych bazach paliwowych na terenie całego kraju. 

Zajmujemy się również importem i eksportem 

paliw i biopaliw. Posiadamy własną fl otę autocy-

stern służącą do transportu paliw płynnych. Do-

datkowym elementem oferty są zlokalizowane na 

naszych stacjach sklepy wielobranżowe i punkty 

Caff e MOYA z bogatą ofertą gastronomiczną.

Prowadzimy również profesjonalny 

serwis ogumienia, który czyni nas 

liczącym się w Warszawie autoryzo-

wanym dystrybutorem opon produ-

centów uznanych marek. 

Sprzedaż 
detaliczna paliw

[2-1] 
Nasze stacje paliw działające 

w ramach sieci MOYA są 

obecne w całej Polsce, we wszystkich woje-

wództwach. Można nas znaleźć przy głównych 

trasach tranzytowych, przy drogach lokalnych 

oraz w centrach poszczególnych miast. MOYA to 

sieć spełniająca wysokie standardy w zakresie 

obsługi klienta i jakości sprzedawanych produk-

tów. W ofercie znajdują się benzyna 95, 98, LPG, 

olej napędowy oraz uszlachetniony diesel, czyli 

innowacyjne paliwo ON MOYA Power. 

Zróżnicowana oferta 
sieci sprzedaży

MOYA, jako jedyna na polskim rynku, rozwija 

równolegle trzy typy stacji paliw:  

•  tradycyjne (obsługowe) z wielobranżowym 

sklepem i punktem kawiarniano-gastrono-

micznym Caff e MOYA, 

• automatyczne, które dostosowane są do 

obsługi klientów fl otowych (biznesowych),

• samoobsługowe (MOYA express), których 

oferta skierowana jest do klientów detalicz-

nych i biznesowych. 

Nasze samoobsługowe stacje MOYA express 
zlokalizowane są głównie w topowych punk-
tach w większych miastach, tj. w bezpośrednim 
sąsiedztwie centrów handlowych i usługowych. 
Fakt, że pojazd można zatankować tam szyb-

ko i bezpiecznie, bez konieczności uiszczania 

płatności przy kasie, sprawia, że stacje te cieszą 

się dużą popularnością wśród naszych klientów. 

Konsumenci doceniali to w szczególności 

w dobie ograniczeń związanych z pandemią 

COVID-19. Co więcej, niższe koszty funkcjo-

nowania tych punktów, 

pozwalają nam oferować 

paliwo w wyjątkowo atrak-

cyjnych cenach. 

Caff e MOYA to koncepty 
gastronomiczne, które 
obecne są na większości 
tradycyjnych stacji paliw 
MOYA. Ich oferta jest nie-

ustannie wzbogacana 

i rozbudowywana. 
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Oprócz hot-dogów, zapiekanek, pizzy, burgerów 

czy kanapek oferujemy również dania obiadowe. 

W działających przy naszych stacjach sklepach 

klienci mogą dokonać zakupów zarówno na 

drogę, jak i do domu. Od kilku lat stale rozwijamy 

ofertę produktów marki własnej – obecnie 

z logo MOYA oferujemy produkty motoryzacyjne 

(np. płyny do spryskiwaczy, odmrażacze do szyb), 

jak również spożywcze (np. woda mineralna, soki 

owocowe, batony czy napoje energetyzujące).

Klientom indywidual-

nym oferujemy karty 

rabatowe MOYA VIP, 

natomiast biznesowym, 

karty fl otowe MOYA 

Firma. W 2022 planu-

jemy zastąpienie tego 

projektu profesjonalną 

aplikacją lojalnościową 

SUPER MOYA.

Na koniec 2021 roku pod marką MOYA działało 

115 stacji własnych Anwim, w tym:

•  67 stacji obsługowych (z wielobranżowym 

sklepem i punktem kawowo-gastronomicznym 

Caff e MOYA), 

•  36 stacji samoobsługowych MOYA express 
z ofertą dla klientów detalicznych i biznesowych, 

•  12 stacji automatycznych przystosowanych 

wyłącznie dla klientów fl otowych (dla uczest-

ników programu MOYA Firma lub posiadaczy 

innych kart fl otowych).

Poza stacjami własnymi na koniec 2021 roku dzia-

łało również 10 stacji w segmencie franczyzowym 

CS (ang. consignment stock). Równocześnie pod 

marką MOYA funkcjonowały 237 stacje franczyzo-

we. Łącznie 362 stacje MOYA.

Liczba stacji paliw 
w poszczególnych 
województwach na dzień 
31 grudnia 2021 roku

15

46

14
29

21

31

16

14

40

13

14

21

11

35

357

Do końca 2022 roku 
planujemy posiadać 
w sieci MOYA 
około 

405 stacji, 
a rok później ponad 

450
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Sprzedaż hurtowa paliw

Współpracujemy z licznym gronem 

odbiorców hurtowych. Naszymi atu-
tami są atrakcyjne ceny sprzedaży, 

rozlokowana w całej Polsce sieć baz paliwowych 
z których korzystamy oraz zindywidualizowane 
podejście do każdego odbiorcy. Bezpośred-

ni kontakt z przedstawicielem fi rmy umożliwia 

wypracowanie, już podczas pierwszego spotka-

nia, optymalnego dla obu stron poziomu cen, 

terminów płatności, czasu realizacji dostaw oraz 

szeregu innych aspektów współpracy.

Dysponujemy fl otą pojazdów przeznaczonych 
do przewozu tzw. substancji niebezpiecznych, 
w szczególności paliw płynnych. Nasi dyspozy-

torzy sprawują całodobowy nadzór nad prawi-

dłowym przebiegiem łańcucha dostaw, wykorzy-

stując stworzone specjalnie w tym celu systemy 

IT. Systematycznie inwestujemy w nowoczesny 

tabor samochodowy. Obecnie posiadamy ponad 

50 zestawów (ciągniki siodłowe wraz z cyster-

nami) do przewozu paliw płynnych, oraz trzy 

cysterny do przewozu paliw gazowych. 

Najczęstsze formy dialogu z interesariuszami

Import Paliw

Poprzez import zwiększamy dywersyfi kację 

źródeł zaopatrzenia. Wchodząca w skład naszej 

grupy kapitałowej spółka ESPPOL Trade S.A. 

posiadała do połowy 2022 roku odpowiednie 

koncesje, do międzynarodowego handlu, w tym 

importu paliw i biopaliw ciekłych, natomiast od 

połowy 2022 roku analogiczne koncesje posiada 

Anwim S.A.

Serwis ogumienia

Nasz serwis ogumienia działający na 

terenie Warszawy, poza prowadzeniem 

swojej kluczowej działalności 

serwisowej, zajmuje się również 

dystrybucją opon renomowa-

nych marek takich, jak m.in.: 

Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, 

Dębica, Pirelli, Bridgestone, 

Firestone, Continental, Uniroyal, 

Michelin czy Kleber.

[2-29, 2-23] 

Nasza strategia działania zakłada budowanie 
relacji z otoczeniem w oparciu o transpa-

rentność i uczciwość w dwustronnych relacjach. 
Gdyby nie wzajemne zaufanie we współpracy 

Otwartość 
na interesariuszy

z naszymi Ajentami i Franczyzobiorcami nie uda-

łoby się nam zbudować sieci blisko 400 stacji pa-

liw na tak wymagającym i konkurencyjnym rynku. 

To właśnie wspomniana uczciwość pozwala 

budować nam wspólny sukces. Poznanie i zrozu-
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Karty fl otowe

30% sprzedaży stacji MOYA realizowana jest za pomocą kart fl otowych. Dzięki przejęciu fi rmy TFC 

(operatora kart fl otowych działającego na rynku europejskim) od 2022 oferujemy naszym klientom 

możliwość tankowania na ponad 8000 stacji w całej Europie oraz dodatkowo umożliwiamy rozli-

czanie opłat drogowych, VATu i podatku akcyzowego.  

mienie oczekiwań każdej z grup interesariuszy 

GK Anwim, wymaga od nas codziennych, opera-

cyjnych kontaktów. Ich częstotliwość, forma 

i zakres tematyczny jest zróżnicowany i zależy 

od specyfi ki danej grupy. Potrzeby naszych 

konsumentów staramy się poznawać na bieżąco, 

ucząc się ich sposobu patrzenia na świat oraz 

zmieniających się oczekiwań. Z drugiej strony 

przyjęliśmy zasadę, że kontakty z przedstawicie-

lami administracji publicznej ograniczają się do 

ofi cjalnej, dobrze udokumentowanej korespon-

dencji formalnej.

FORMY KONTAKTU I DIALOGUGRUPA INTERESARIUSZY

Klienci 
indywidualni

Klienci 
biznesowi

Pracownicy

Akcjonariusze

Społeczeństwo

Administracja 
publiczna

Społeczności 
lokalne 

Partnerzy 
biznesowi 

(franczyzobiorcy,

ajenci, dostawcy 

paliw – rafi nerie, itp.)
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bezpośrednie rozmowy

badania marketingowe, 

w tym badania satysfakcji

kontakt poprzez komunikatory

kanały w mediach społeczno-

ściowych i strona www

kontakt reklamacyjny

Biuro Obsługi Klienta

nieformalne, 

codzienne rozmowy

spotkania działowe

portal pracowniczy (Tom HRM)

badania satysfakcji

newsletter

raporty bieżące

raporty okresowe 

(kwartalne, roczne)

komunikaty 

Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy

formalne, transparentne 

spotkania

ścieżka postępowań 

administracyjnych

działalność i wypowiedzi 

w ramach organizacji 

branżowych

bezpośredni kontakt mediów 

z biurem prasowym

aktualności i komunikaty 

prasowe

udział w konferencjach 

i wypowiedzi dla mediów

kanały w mediach 

społecznościowych 

i strona www

działalność i wypowiedzi 

w ramach organizacji 

branżowych

formalne kontakty z lokalnymi 

władzami

ścieżka postępowań 

administracyjnych

spotkania 

zaangażowanie społeczne 

i projekty prospołeczne

bezpośrednie kontakty 

z przedstawicielami Anwim

infolinia

e-BOK

bezpośredni kontakt 

z pracownikami

poszczególnych działów 

oraz kierownikami 

operacyjnymi regionów

zindywidualizowane 

infolinie i e-mail

platforma zakupowa 

GK Anwim

platforma wymiany informacji 

Xeelo

spotkania regionalne 

z udziałem Zarządu

newsletter



Łańcuch dostaw Zrównoważony rozwój 
a przyjęty model 
biznesowy

[2-6, 407-1, 409-1]  

W ujęciu ilościowym, jak i wartościowym klu-

czową pozycją w naszym łańcuchu dostaw 

pozostają paliwa. W 2021 roku, podobnie, jak 

w latach poprzednich, były one nabywane wyłącz-

nie od uznanych dostawców gwarantujących naj-

wyższą jakość dostarczonego produktu oraz niski 

poziom ryzyka społecznego i środowiskowego. 

GK Anwim kupuje paliwa wyłącznie od najwięk-

szych i najbardziej uznanych koncernów oraz fi rm 

paliwowych1.

W związku z rozwojem naszej sieci stacji paliw 

i koniecznością zagwarantowania niezbędnych 

wolumenów paliwa, a także ograniczaniem ryzyka 

biznesowego poprzez dywersyfi kację źródeł 

zaopatrzenia, od 2020 roku poprzez spółkę 

ESPPOL Trade S.A. zakupujemy uzupełniające 

[201-2] 

Transformacja rozwoju gospodarczego, 

w szczególności w kierunku dekarbonizacji, 

jest odpowiedzią Unii Europejskiej na wyzwania 

związane z postępującą degradacją środowiska, 

zbyt intensywną jego eksploatacją, a zwłaszcza 

z nadmierną emisją gazów cieplarnianych do 

atmosfery. Ocieplanie się klimatu, daje widoczne 

gołym okiem skutki, które przyczyniają się m.in. 

do wzrostu kosztów i ryzyka prowadzenia działal-

ności gospodarczej. Coraz częściej doświadcza-

my ekstremalnych zjawisk pogodowych takich, 

jak wichury czy gwałtowne nawałnice, które mogą 

powodować zarówno zakłócenia w logistyce, 

a tym samym wpływać na terminowość dostaw 

realizowanych tak drogą morską, kolejową, jak 

i transportem samochodowym. Wspomniane 

zjawiska stanowią zwiększone ryzyko fi zycznych 

szkód w aktywach Grupy, w tym m.in. na stacjach 

paliw. Takie zdarzenia mogą w praktyce znaj-

dować odzwierciedlenie w wyższych kosztach 

ubezpieczeń.

Z punktu widzenia modelu biznesowego naszej 

grupy kluczowe znaczenie ma fakt, że polityka 

UE, a w ślad za nią polityka gospodarcza polskie-

go rządu, dążąc do ograniczenia emisji gazów cie-

plarnianych, zakłada odchodzenie od korzystania 

z paliw kopalnych. Transport, zwłaszcza drogowy, 

będący jednym z kluczowych źródeł emisji, prak-

tycznie w całości opiera się właśnie na paliwach 

kopalnych. Paliwa, których importem, transportem 

i sprzedażą zajmuje się Grupa Kapitałowa Anwim 

ilości paliwa również od dostawców zagranicz-

nych. W drugiej połowie 2022 roku rozpoczęliśmy 

analogiczny proces w Anwim S.A.

Oferując naszym klientom produkty marek 

własnych, jak również produkty gastronomiczne, 

korzystamy wyłącznie z usług starannie wyselek-

cjonowanych, sprawdzonych dostawców, gwaran-

tujących najwyższą jakość i szeroko rozumiane 

bezpieczeństwo.

Choć posiadamy własną fl otę transportową, 

korzystamy również (w ramach uzupełnienia) 

z zewnętrznych usług transportowych. Ich udział 

w łącznej ilości paliw dostarczanych transportem 

samochodowym wszystkim kontrahentom GK 

Anwim stanowił w ostatnim roku niespełna 0,8%.

i które w rozumieniu systematyki 

śladu węglowego, wpisują się 

w tzw. zakres trzech emi-

sji, stanowią dominującą 

część naszego śladu 

węglowego. 

Jako Grupa odnosimy 

się do tych zmian nie 

tylko ze zrozumie-

niem, ale w pełni po-

pieramy długookresowy 

cel dekarbonizacji transportu. 

Jednocześnie mamy świadomość, że rozwój 

alternatywnych paliw i źródeł napędu, tj. samo-

chodów elektrycznych oraz pojazdów o napędzie 

wodorowym, a w okresie przejściowym gazu 

ziemnego (LNG), będzie oznaczał konieczność 

poniesienia znaczących nakładów fi nansowych 

związanych z przystosowaniem sieci stacji paliw 

MOYA do nowej rzeczywistości. Chodzi zarówno 

o punkty ładowania, jak i o zbiorniki czy dystrybu-

tory, umożliwiające przechowywanie i tankowanie 

wodoru oraz LNG. Uważamy, że na drodze 

transformacji energetycznej, nasz elastyczny 

model biznesowy będzie wymagał nieporówny-

walnie mniejszych nakładów w porównaniu 

do innych graczy sektora paliwowego, o silnie 

pionowo zintegrowanych modelach działania. 

Jako Grupa Kapitałowa Anwim nie będziemy 

musieli ponosić nakładów związanych z inwesty-

cjami w nowe aktywa produkcyjne, tj. konieczność 

zastępowania infrastruktury służącej rafi nacji ropy 

naftowej czy instalacji umożliwiających produkcję 

zielonego wodoru. Co więcej, dostosowywanie 

naszych stacji do sprzedaży nowych paliw będzie-

my mogli przeprowadzić stopniowo.
1 Oparcie modelu biznesowego o wiarygodnych, największych krajowych producentów paliw, którzy notowani są m.in. w indeksie WIG-ESG, 

minimalizuje ryzyko ESG, w tym np. łamania praw pracowniczych, praw człowieka, zachowań korupcyjnych czy naruszania ochrony środowiska.

L
ist P

re
ze

sa
    O

 nas    G
ru

p
a

 K
a

p
ita

ło
w

a
 A

n
w

im
 a

 lu
d

zie
    G

ru
p

a
 K

a
p

ita
ło

w
a

 A
n

w
im

 a
 śro

d
o

w
isk

o
 n

a
tu

ra
ln

e
    O

 ra
p

o
rc

ie
    In

d
e

k
s G

R
I    S

ło
w

n
ik

Grupa Kapitałowa Anwim    |    Raport niefi nansowy za 2021 Grupa Kapitałowa Anwim    |    Raport niefi nansowy za 202114 15



Znacznie łatwiej rozłożyć w czasie proces 
modernizacji stacji paliw, niż zmodernizować 
rafi nerię. Elastyczny model biznesowy daje moż-
liwości dywersyfi kowania źródeł dostaw paliw, 
jak również szybkiego zaoferowania klientom 
nowych paliw i nawiązania współpracy. W dłuż-
szej perspektywie mamy na myśli paliwa nieko-
niecznie pochodzące wyłącznie od producentów 
obecnie kojarzonych z sektorem paliwowym, 
zajmujących się rafi nacją ropy naftowej.

2 Rozporządzenie delegowane komisji (UE) 2021/2139 z 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifi kacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza 

kwalifi kuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność 

gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.

Ład korporacyjny

Struktura zarządzania

[2-9, 2-11] 
Na koniec 2021 roku w skład Grupy Kapitałowej 

Anwim wchodziły spółki Anwim S.A., będąca jed-

nostką dominującą oraz ESPPOL Trade S.A. (spół-

ka córka). Zgodnie z wymogami obowiązującego 

w Polsce Kodeksu spółek handlowych (KSH), 

organami spółek akcyjnych (takich jak spółki z GK 

Anwim) są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza 

i Zarząd. Poszczególne organy działają w oparciu 

o przepisy wspomnianego KSH, postanowienia 

Statutu danej Spółki oraz odpowiednie regulacje 

wewnętrzne. Zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje 

ją na zewnątrz, a Rada Nadzorcza sprawuje stały 

nadzór nad spółką we wszystkich obszarach jej 

działalności. Zgodnie z obowiązującym w Polsce 

prawem, przewodniczący Rady Nadzorczej nie 

może pełnić jednocześnie funkcji wykonawczej, 

która sprawowana jest przez Prezesa Zarządu.

Szczególne decyzje związane m.in. z rozpatrze-

niem i zatwierdzeniem sprawozdania zarządu 

z działalności spółki oraz sprawozdania fi nanso-

wego, udzieleniem absolutorium członkom orga-

nów spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie 

szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub 

sprawowaniu zarządu albo nadzoru, zbyciem 

i wydzierżawieniem przedsiębiorstwa, czy emisją 

obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeń-

stwa i emisja warrantów subskrypcyjnych wyma-

gają podejmowania uchwał przez Walne Zgroma-

dzenie Akcjonariuszy.
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Warto w tym miejscu przypomnieć, że polityka 

Unii Europejskiej, akcentując konieczność trans-

formacji gospodarki, zakłada również szczególne 

preferencje dla określonych rodzajów działalności 

gospodarczej. Na szczególną przychylność UE 

będą mogły liczyć inwestycje związane m.in. z in-

frastrukturą zajmującą się eksploatacją pojazdów 

zeroemisyjnych, np. punkty ładowania pojazdów 

elektrycznych, czy stacje tankowania wodoru2 

(„Infrastruktura wspomagająca niskoemisyjny 

transport drogowy i transport publiczny” (6.15)). 

W polityce UE promowane będzie wytwarzanie 

zielonych paliw, które miałyby docelowo trafi ać 

na nasze stacje tj. zielonego wodoru i zielonej 

energii elektrycznej.

Tabela: Członkowie organów zarządczych Anwim S.A. [405-1]

 Wiek 2021 2020

Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem

Zarząd

Do 30 lat 0 0 0 0 0 0

Od 31 do 40 lat 0 0 0 0 1 1

Od 41 do 50 lat 0 2 2 0 1 1

Powyżej 50 lat 0 2 2 0 2 2

Suma 0 4 4 0 4 4

Rada Nadzorcza

Do 30 lat 0 0 0 0 0 0

Od 31 do 40 lat 0 1 1 0 2 2

Od 41 do 50 lat 0 2 2 0 1 1

Powyżej 50 lat 0 1 1 1 0 1

Suma 0 4 4 1 3 4
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Tabela: Członkowie organów zarządczych Esppol Trade S.A. [405-1]

 Wiek 2021 2020

Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem

Zarząd

Do 30 lat 0 0 0 0 0 0

Od 31 do 40 lat 0 0 0 0 0 0

Od 41 do 50 lat 0 0 0 0 2 2

Powyżej 50 lat 0 3 3 0 1 1

Suma 0 3 3 0 3 3

Rada Nadzorcza

Do 30 lat 0 0 0 0 0 0

Od 31 do 40 lat 0 2 2 0 1 1

Od 41 do 50 lat 0 1 1 1 1 2

Powyżej 50 lat 1 1 2 0 2 2

Suma 1 4 5 1 4 5

Zarząd Anwim S.A.

Rafał 
Pietrasina

prezes zarządu Anwim S.A., 
członek zarządu ESPPOL 
Trade S.A.

Z branżą paliwową związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął 
swoją pracę jako kierownik śląskiego oddziału spółki ESPPOL. 
W 2001 roku awansował na stanowisko wiceprezesa zarządu, 
a następnie w 2004 roku został mianowany prezesem tej spół-
ki. Od 2013 prezes zarządu Anwim S.A., jednostki dominującej 
w GK Anwim. 

Przed dołączeniem do GK Anwim zdobywał doświadczenie 
w branży hutniczej.

Zbigniew 
Łapiński

prezes zarządu ESPPOL 
Trade S.A., 
członek zarządu Anwim S.A.,
dyrektor ds. zaopatrzenia, 
logistyki i klientów kluczowych 

W Anwim S.A. rozpoczął pracę w 2000 roku. Od 2002 nieprze-
rwanie pełni funkcję członka zarządu tej spółki. Od 2020 roku 
pełni funkcję prezesa zarządu ESPPOL Trade S.A.

Odpowiada za zakupy, transport oraz logistykę paliw, 
a także obszar sprzedaży do klientów kluczowych.

Z branżą paliwową związany od 1996 roku.

Paweł 
Grzywaczewski

członek zarządu Anwim S.A., 
dyrektor ds. sprzedaży

W spółce Anwim S.A. pracuje od 1999 roku. Pracę
rozpoczynał na stanowisku przedstawiciela handlowego, 
następnie był koordynatorem sprzedaży, a od 2002 pełni 
funkcję członka zarządu.

Jest autorem konceptu sieci stacji paliw MOYA, który konse-
kwentnie rozwija od 2009 roku. W swojej codziennej pracy 
nadaje kierunek ekspansji sieci i nadzoruje wszystkie działy 
odpowiedzialne za jej funkcjonowanie.

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. 
w spółce Neste Oil Polska.

Andrzej 
Kondys

członek zarządu Anwim S.A., 
dyrektor ds. operacyjnych 
MOYA

W Anwim S.A. rozpoczął pracę w październiku 2021 r., pełni 
funkcję członka zarządu. Jako dyrektor ds. operacyjnych 
zarządza siecią MOYA, odpowiada za rozwój sklepów, Caff e 
MOYA, zakupy oraz marketing. Posiada bogate doświadczenie 
w branży FMCG, które zdobywał m.in. jako wieloletni menedżer 
spółki Jeronimo Martins. W trakcie swojej trzynastoletniej pracy 
dla właściciela sieci sklepów Biedronka oraz drogerii Hebe 
przeszedł kolejne szczeble rozwoju zawodowego, począwszy 
od stażu, dochodząc do stanowiska dyrektora operacyjnego.

W 2013 roku dołączył do spółki paliwowej Statoil Fuel and 
Retail (obecnie Circle K Polska sp. z o.o.), w której jako członek 
kadry zarządzającej był odpowiedzialny za obszary convenien-
ce, marketingu oraz komunikacji. Przed dołączeniem do GK 
Anwim pełnił rolę wiceprezesa międzynarodowego koncernu 
paliwowego MOL.

Artur 
Krzyk

członek zarządu Anwim S.A.,
członek zarządu ESPPOL 
Trade S.A.
dyrektor ds. sprzedaży

W Anwim S.A. rozpoczął pracę w 2019 roku. Od stycznia 2020 
jest członkiem zarządu ESPPOL Trade S.A., a od lipca 2022 
pełni funkcję członka zarządu Anwim S.A. W Anwim S.A. pełni 
rolę dyrektora operacyjnego ds. importu. Jest odpowiedzialny 
za rozwój działalności importowej paliw i biopaliw.

Wcześniej swoje doświadczenie zdobywał m.in. w fi rmie BP 
Europe SE oraz spółce ONICO S.A.
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[405-1] 
Zarząd Anwim S.A. na koniec 2021 roku składał 

się z czterech członków, wśród których nie było 

kobiet. Od lipca 2022 roku skład zarządu Anwim 

S.A. jest pięcioosobowy. Rada Nadzorcza Anwim 

S.A. liczy pięciu członków ( jedna kobieta i czte-

rech mężczyzn), w tym dwóch członków spełnia-

jących kryteria niezależności. Kadencja Członków 

Rady Nadzorczej trwa 5 lat i nie jest wspólna. 

Od 2020 roku w ramach Rady Nadzorczej działa 

Komitet Audytu, będący zespołem roboczym 

wybranym spośród członków Rady Nadzorczej 

jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej, pod 

który bezpośrednio podlega i do którego raportu-

je Dyrektor ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej.
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Rada Nadzorcza Anwim S.A.

Witold Butkiewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej Założyciel spółki Anwim S.A.

Sebastian Król
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Partner w fi rmie Enterprise Investors, będącej najstarszą 

i jedną z największych fi rm private equity w Europie 

Środkowo-Wschodniej. Odpowiedzialny za realizację 

inwestycji oraz dalszy rozwój poszczególnych spółek 

portfelowych funduszu.

Marzena Piórko
Członek Rady Nadzorczej

Niezależny członek Rady Nadzorczej. W swojej karierze 

zawodowej zajmowała m.in. stanowisko wiceprezesa 

ds. sprzedaży i dystrybucji w Kampanii Piwowarskiej.

Mateusz Grochowicz
Członek Rady Nadzorczej (do 13 stycznia 2022 r.)

Dyrektor Inwestycyjny w fi rmie Enterprise Investors 

odpowiedzialny za rozwój poszczególnych spółek 

portfelowych funduszu.

Tomasz Ciborowski
Członek Rady Nadzorczej (od 13 stycznia 2022 r.)

Partner w fi rmie Enterprise Investors. Wcześniej pełnił 

funkcję szefa departamentu rynków kapitałowych (ECM) 

w BZ WBK (obecnie Santander Bank), pracował też 

w warszawskim i londyńskim biurze HSBC.

Paweł Truś
Członek Rady Nadzorczej (do 1 lutego 2021 r.)

Dyrektor Inwestycyjny w fi rmie Enterprise Investors 

odpowiedzialny za rozwój poszczególnych spółek 

portfelowych funduszu.

Szymon Piduch
Członek Rady Nadzorczej (od 1 lutego 2021 r.)

Niezależny członek Rady Nadzorczej. Wieloletni prezes 

Dino Polska, jednej z najszybciej rozwijających się sieci 

handlu spożywczego w Polsce.

Kryteria wyborów członków 
najwyższych organów

[2-10] 
Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie 

obiektywnych kryteriów merytorycznych. Takimi 

kryteriami są m.in. wysokie kwalifi kacje zawodo-

we, profesjonalizm oraz kompetencje kandydata 

do pełnienia określonej funkcji. Członek Rady 

Nadzorczej powinien ponadto posiadać odpo-

wiednie doświadczenie zawodowe oraz odzna-

czać się wysokim poziomem kultury etycznej. 

Na wybór kandydatów nie mogą mieć wpływu 

i nie mają aspekty niemające związku z kom-

petencjami merytorycznymi danej osoby, 

a w szczególności jego cech przyrodzonych (np. 

rasa, pochodzenie, płeć czy niepełnosprawność). 

[2-17, 2-18] 
W GK Anwim nie wyodrębniono, jako osobnego 

kryterium oceny, wiedzy i doświadczenia zwią-

zanego z zarządzaniem ESG i problematyką 

zrównoważonego rozwoju. Wspomniany aspekt 

stanowi ważny element całokształtu kompeten-

cji, tak członków Rady Nadzorczej, jak i Zarządu, 

niemniej na etapie wyboru nie jest to elementem 

formalnej oceny. Jednocześnie w samym tylko 

2021 roku w grupie kapitałowej przeprowadzono 

dwa warsztaty poświęcone obszarowi zarządza-

nia ESG z udziałem najważniejszych menedżerów, 

w tym członków Zarządu i pracowników obszaru 

audytu wewnętrznego i zarządzania zgodnością.

Polityka w zakresie 
wynagrodzeń członków 
najwyższych organów

[2-19, 2-20] 
W celu zachowania transparentności, uniknię-

cia potencjalnego konfl iktu interesów, a także 

w celu skutecznego wspierania realizacji dłu-

goterminowej strategii biznesowej GK Anwim, 

w grupie kapitałowej przyjęto model ustalania 

wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu. 

Jednym z istotnych aspektów tego modelu jest 

dążenie do osiągnięcia synergii tych wynagro-

dzeń z wynagrodzeniami pozostałych pracowni-

ków, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic 

dotyczących kwalifi kacji, zakresów obowiązków 

i odpowiedzialności Członków Zarządu, a także 

aktualnej sytuacji rynkowej i chęci utrzymania na 

ww. stanowiskach osób z najwyższymi kwalifi ka-

cjami, poziomem motywacji oraz odpowiednim 

doświadczeniem.

W procesie ustalania poziomu wynagrodzenia 

członków Zarządu uwzględnia się m.in. nakład 

pracy niezbędny do zapewnienia prawidłowego 

wykonywania danej funkcji. Wysokość wyna-

grodzenia pozostaje w rozsądnym stosunku do 

osiąganych wyników fi nansowych. Ustalane jest 

ono z uwzględnieniem motywacyjnego charakte-

ru tj. składa się z wynagrodzenia podstawowego 

oraz elementów zmiennych.

Z kolei wynagrodzenie Członków Rady Nadzor-

czej, określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Wszyscy pracownicy, niezależnie od zajmowa-

nego stanowiska i rodzaju umowy, podlegają 

uregulowaniom wewnętrznego Regulaminu 

Wynagradzania. Tym samym, określone w nim 

zasady dotyczą również menedżerów wszyst-

kich szczebli. Aktualny regulamin został przyjęty 

przez Zarząd Anwim S.A. w październiku 2021 

roku. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest na 

poziomie odpowiednim do rodzaju wykonywanej 

pracy i posiadanych kwalifi kacji. Wynagrodzenie 

zasadnicze, może być w przypadku każdego 

pracownika powiększone o nagrodę lub pre-

mię. Premia uznaniowa może być przyznana za 

wyniki w danym okresie i ma charakter wyłącznie 

pieniężny, podczas gdy nagrody przyznawane 

są za konkretne, szczególne osiągnięcie i mogą 

mieć charakter zarówno pieniężny jak i rzeczowy. 

Członkowie Rady Nadzorczej biorą czynny 

udział w kształtowaniu polityki wynagrodzeń, 

w szczególności poprzez udział w procesie za-

twierdzania budżetów rocznych poszczególnych 

jednostek biznesowych. 

Transparentność

[2-15] 
Jako Grupa Kapitałowa Anwim przywiązujemy 

dużą wagę do szerokorozumianej transparent-

ności. Zgodnie z przyjętymi na polskim ryn-

ku kapitałowym rozwiązaniami podajemy do 

publicznej wiadomości informacje o sytuacjach 

i zdarzeniach, które mogłyby rodzić potencjalne 

podejrzenia – w kierunku osób zasiadających 

w organach spółek GK Anwim – o występowaniu 

sytuacji konfl iktu interesów. Powyższe działania 

informacyjne dotyczą zarówno dochowywania 

kryteriów niezależności, jak również posiadanie 

przez te osoby znaczących pakietów akcji oraz 

transakcji na nich dokonywanych.
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Nadzór i zarządzanie 
aspektami ESG

[2-12, 2-13, 2-14] 
Większość strategicznych decyzji, odnośnie 

kierunków działania, w tym kształtowania polityki 

naszej Grupy w duchu zrównoważonego roz-

woju, zapada lub jest co najmniej konsultowana 

na poziomie Rady Nadzorczej. Jej Członkowie 

realizują aktywny nadzór nad szerokorozumiany-

mi aspektami wpływu na otoczenie gospodarcze, 

społeczne i środowiskowe. Rada Nadzorcza 

brała czynny udział w zdefi niowaniu misji, wizji 

i wartości organizacji, a obecnie angażuje się 

w inicjowanie działań związanych ze zrównowa-

żonym rozwojem. Choć, jako Grupa Kapitałowa, 

nie przyjęliśmy kompleksowej strategii ESG, ro-

zumianej jako jeden spójny dokument, poszcze-

gólne aspekty ESG są analizowane i wskazywane 

Zarządowi przez Radę Nadzorczą, a poszczególni 

jego członkowie są rozliczani z realizacji powie-

rzonych zadań i osiągnięcia zamierzonych celów. 

Tym samym poszczególne wyniki ESG są rapor-

towane do Rady Nadzorczej, a częstotliwość 

i szczegółowość przekazywanych informacji, 

zależą od specyfi ki zdefi niowanych celów i za-

dań. Rada Nadzorcza konsultuje również spra-

wozdawczość publiczną, dotyczącą ESG, w tym 

treść niniejszego raportu niefi nansowego.

Zarządzanie etyką 
i zgodnością 
(compliance)

Kodeks etyki

[2-23] 
W GK Anwim funkcjonuje Kodeks Etyki Grupy 

Kapitałowej Anwim, który  jest zbiorem zasad 

postępowania, które powinny być przestrzegane 

przez wszystkich pracowników i współpracowni-

ków tak, aby zapewnić odzwierciedlenie wartości 

fi rmy we wszystkich aktywnościach biznesowych. 

Do znajomości Kodeksu Etyki i przestrzegania za-

wartych w nim zasad i wskazówek postępowania 

zobowiązany jest każdy pracownik, bez względu 

na zajmowane stanowisko. Kodeks jest doku-

mentem opisującym główne normy etyczne oraz 

zasady postępowania w biznesie. Uzupełnieniem 

Kodeksu Etyki są wdrożone polityki szczegółowe, 

które doprecyzowują poszczególne obszary i za-

gadnienia wyjątkowo wrażliwe z punktu widzenia 

etycznego takie jak m.in.: 

• polityka przeciwdziałania nadużyciom,

• polityka antykorupcyjna,

• polityka gościnności,

• regulamin zarządzania konfl iktem interesów,

• procedura informowania o nieprawidłowościach 

oraz zarządzania incydentami.

Sam Kodeks Etyki jest materiałem praktycznym, 

wskazującym rodzaj nieakceptowalnych zacho-

wań oraz właściwe etycznie wybory w sytuacjach 

niejednoznacznych.

W myśl Kodeksu Etyki podejmowanie 

jakichkolwiek działań odwetowych wobec 

osoby zgłaszającej naruszenie zasad zawar-

tych w Kodeksie Etyki jest niedopuszczalne. 

Właściwym kanałem dokonywania zgłoszeń 

dotyczących uzasadnionych podejrzeń 

przypadków nieprawidłowości jest w pełni 
anonimowy formularz znajdujący się 

na dedykowanej stronie internetowej: 

report.whistleb.com/anwim.

KODEKS ETYKI
Grupa Kapitałowa Anwim

[2-23, 2-24, 414-1, 414-2] 
Poszczególne decyzje i wyznaczone kierunki 

strategiczne są wdrażane w życie przez właści-

wych członków Zarządu i podległych im dyrek-

torów, fi nalnie znajdując odzwierciedlenie 

w działaniach jak również dokumentach ope-

racyjnych. Dla przykładu, już dziś poszczególni 

ajenci stacji na mocy podpisanych umów są zo-

bligowani do przestrzegania takich standardów 

jak m.in. Prawo Pracy, regulacje z obszaru BHP, 

przepisy dotyczące ochrony środowiska, a także 

faktu posiadania dokumentów potwierdzających 

ważne badania lekarskie i zaświadczenia o prze-

prowadzonych szkoleniach BHP i PPOŻ wśród 

personelu stacji.
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Przeciwdziałanie mobbingowi

[2-23] 
W GK Anwim nie akceptujemy jakichkolwiek form 

mobbingu, ani jakiejkolwiek innej formy prze-

mocy psychicznej. Podejmujemy działania, by 

środowisko pracy było wolne od takich przypad-

ków. Ponad 10 lat temu, w 2012 roku przyjęliśmy 

Wewnętrzną Politykę Antymobbingową, której 

zapisy obowiązują do dnia dzisiejszego. Wspo-

mniany dokument nie tylko defi niuje zjawisko 

mobbingu i go potępia, ale zobowiązuje wszyst-

kich pracowników do podejmowania starań, by 

takie zjawiska nie były obecne w naszej organi-

zacji. Co więcej, polityka antymobbingowa daje 

konkretne narzędzia do przeciwdziałania, defi -

niując m.in. procedury zgłaszania przypadków 

podejrzenia mobbingu. Ustanawia też Komisję 

Antymobbingową, powoływaną w razie otrzyma-

nia informacji o potencjalnym przypadku mobbin-

gu, której zadaniem jest wyjaśnienie zasadności 

skargi. Komisja składa się z trzech członków, 

a w jej skład wchodzić mogą m.in. członek zarzą-

du, dyrektor fi nansowy, psycholog i przedstawi-

ciel pracowników. 

Równość szans 
i przeciwdziałanie dyskryminacji

[2-23] 
Szerokie spektrum działalności GK Anwim, możli-

wość pracy w bardzo różnych obszarach bizneso-

wych, czyni pracę w naszej organizacji nie tylko 

ciekawą, ale wpływa również na przyciąganie 

ludzi o zróżnicowanych kompetencjach, różno-

rodnym wykształceniu i profi lu zawodowym, jak 

również w różnym wieku i o odmiennym do-

świadczeniu. Jest to wartość, w oparciu o którą 

możemy budować przewagę konkurencyjną.

Jednocześnie opisana sytuacja wymaga dbałości 

o zapewnienie każdej zatrudnianej lub zatrud-

nionej osobie przyjaznych warunków pracy w tak 

złożonym środowisku. Przez analogię do kryte-

riów doboru członków Rady Nadzorczej, tak 

w przypadku rekrutacji pracowników, niezależnie 

od stanowiska, nieakceptowalne jest różnicowa-

Tabela: Przeciwdziałanie dyskryminacji [406-1] 

Tabela: Stosunek przeciętnego wynagrodzenia kobiety do wynagrodzenia mężczyzny w danej kategorii  
[405-2] 

Wyszczególnienie 2021 2020

liczba zidentyfi kowanych przypadków dyskryminacji 0 0 

Spółka 2021 2020

Anwim 98% 95%

ESPPOL Trade 136% 68%

W GK Anwim wynagrodzenia kobiet 
i mężczyzn są praktycznie na tym samym 
poziomie, a ich wysokość jest zdecydowanie 
wyższa od przeciętnej wartości na terenie 
całej Polski. Różnice i zmiany wskaźnika rok 

do roku w spółce ESPPOL Trade S.A. wynika-

ją z niskiego poziomu zatrudnienia (9 osób).

Defi nicja: wskaźnik obliczany jako iloraz średniego miesięcznego wynagrodzenia (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) 

kobiet i mężczyzn za ostatni rok

Tworzymy zespół pracowników o wszechstron-

nym i zróżnicowanym doświadczeniu, szerokich 

kompetencjach i kwalifi kacjach celem zapew-

niania różnorodnego składu m.in. organów 

zarządczych. Od wielu lat branża paliwowa jest 

zdominowana przez mężczyzn, co znajduje 

odzwierciedlenie również na poziomie organów 

spółek GK Anwim. W tym kontekście warto od-

notować fakt, że w Anwim S.A. kobiety stanowią 

33% osób piastujących stanowiska kierownicze, 

podczas gdy wśród ogółu zatrudnionych w Grupie 

Anwim około 30%. Tym samym na poziomie ogó-

łu kadry zarządzającej udział 
płci mniej reprezentowanej 
odzwierciedlałby wartość oczeki-
waną dla organów zarządczych. 
W dłuższej perspektywie, rzesza kobiet pracują-
cych w branży paliwowej i piastujących już dziś 
stanowiska menedżerskie, będzie gronem coraz 
bardziej doświadczonym z którego GK Anwim 
będzie mogła – w ramach sukcesji – rekrutować 
wewnętrznie pracowników najwyższego szcze-
bla, w tym potencjalnych członków zarządu czy 
rad nadzorczych.

nie kandydatów ze względu na czynniki pozame-

rytoryczne. Tak samo w przypadku awansów, czy 

decydowania o programach szkoleniowych jest 

to dla nas temat otoczony szczególną uwagą. 

Jako pracodawca mamy obowiązek przeciw-

działać jakimkolwiek formom dyskryminacji, 

w szczególności ze względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, 

przekonania polityczne, przynależność związko-

wą, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację 

seksualną, a także ze względu na formy zatrud-

nienia, jak np. zatrudnienie na czas określony lub 

nieokreślony, pełny lub niepełny wymiar czasu 

pracy. Dotyczy to zarówno typowej dyskrymina-

cji, jak i zjawiska tzw. dyskryminacji odwróconej. 

Mimo wdrożonego systemu anonimowych zgło-

szeń, nie notujemy incydentów związanych 

z dyskryminacją.
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Przeciwdziałanie korupcji 
i nadużyciom

W myśl zapisów Kodeksu Etyki Grupy Kapitało-

wej Anwim wszyscy nasi pracownicy zobowiązani 

są do działania w duchu wartości fi rmy, w tym 

postępowania w sposób uczciwy i etyczny oraz 

kierowania się starannością i rzetelnością w sze-

roko pojętym interesie Grupy. W szczególności 

dotyczy to konieczności przeciwdziałania korup-

cji, łapownictwu i innym nadużyciom. Od strony 

formalnej kwestie te regulują trzy wspomniane 

wcześniej polityki wewnętrzne:

• Polityka przeciwdziałania nadużyciom,

• Polityka antykorupcyjna,

• Polityka gościnności.

Powyższe dokumenty stanowią rozwinięcie i uzu-

pełnienie zapisów Kodeksu Etyki oraz zawierają 

szczegółowe wytyczne i wskazówki. Pierwszy 

z nich zawiera zasady mające na celu promowa-

nie zachowań służących zapobieganiu i wy-

krywaniu szerokorozumianych nadużyć. Drugi 

dokument ma na celu wskazanie obszarów na-

rażonych na ryzyko korupcji oraz ograniczeniem 

ryzyka jej wystąpienia w Grupie Kapitałowej. Ich 

uzupełnieniem jest Polityka gościnności, która 

określa normy i zasady w zakresie wręczania 

i otrzymywania prezentów, wyrazów gościnności 

oraz innych potencjalnych korzyści osobistych. 

Zawiera także wskazówki i wytyczne mające 

na celu ograniczenie ryzyka działań i zachowań 

o charakterze korupcyjnym. 

Od wszystkich pracowników wymagamy unikania 

sytuacji mających choćby znamiona działań 

o charakterze korupcyjnym, natomiast w sytuacji 

wystąpienia opisywanego zdarzenia, wprowa-

dziliśmy wymóg poinformowania o tym fakcie 

właściwego pracownika GK Anwim. Bezkompro-

misowość naszego podejścia sprawia, że niesto-

sowanie się do regulacji w zakresie przeciwdzia-

łania korupcji stanowi wystarczającą podstawę 

do podjęcia kroków dyscyplinarnych z rozwiąza-

niem umowy o pracę lub współpracę włącznie. 

Pracownicy, bez względu na zajmowane stano-

wisko, nie mogą oferować, wręczać, otrzymywać 

lub nakłaniać do proponowania czy wręczania 

bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowej, 

osobistej lub innej w celu wpływu na czynności 

drugiej strony. Dopuszczalne jest wyłącznie wrę-

czanie lub przyjmowanie prezentów lub innych 

wyrazów gościnności, które są zwyczajowo uzna-

wane w relacjach biznesowych i mają rozsądną 

wartość, ale też jedynie w zakresie dopuszczo-

nym w Polityce gościnności (drobne prezenty 

o symbolicznej wartości materialnej, jak np. 

kalendarze, notesy, kubki i długopisy fi rmowe). 

Niedopuszczalne jest także przyjmowanie lub 

oferowanie prezentów, niezależnie od ich warto-

ści, które mają formę pieniężną lub ekwiwalentu 

pieniężnego, a które to mogą być odczytane jako 

posiadające nieprzyzwoity lub niestosowny cha-

rakter, są wręczane na zasadzie „coś za coś” lub 

ich wręczenie może skutkować powstaniem kon-

fl iktu interesów. Zakazane jest również podejmo-

wanie działań, których celem byłoby nakłonienie 

osoby pełniącej funkcję publiczną do naruszenia 

przepisów prawa lub udzielać, albo obiecywać 

udzielenia takiej osobie korzyści majątkowej lub 

osobistej za naruszenie przepisów prawa.

Każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego 

stanowiska i pełnionej funkcji, posiadający wie-

dzę, o możliwości wystąpienia lub o wystąpieniu 

sytuacji korupcyjnej dotyczącej Grupy Kapitało-

wej lub jej pracownika ma formalny obowiązek, 

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

prezesa zarządu danej spółki z Grupy Kapitało-

wej Anwim oraz dyrektora działu audytu i kontroli 

wewnętrznej. Informację można przekazać anoni-

mowo w sposób opisany w Procedurze informo-

wania o nieprawidłowościach oraz zarządzania 

incydentami. Ten sam dział prowadzi również na 

bieżąco Rejestr prezentów i gościnności. 

Zbliżone zasady, regulowane odrębną polityką, 

dotyczą szerszego zjawiska, czyli nadużyć. Nad-

użyć, rozumianych jako każde postępowanie lub 

zaniechane działanie mające na celu odniesienie 

pośrednich lub bezpośrednich korzyści majątko-

wych poprzez umyślne, nieprawidłowe działanie, 

bądź niewłaściwe zastosowanie środków lub 

aktywów należących do organizacji (w której jest 

się zatrudnionym) przy wykorzystaniu wykonywa-

nego zawodu (stanowiska pracy). Za nadużycie 

uważa się, poza korupcją (czynną i bierną), m.in. 

Tabela: Przeciwdziałanie korupcji [205-1, 205-3] 

Wyszczególnienie 2021 2020

liczba i procent jednostek biznesowych, które zostały przeanalizowane pod kątem ryzyka 

korupcji

2 / 100% 2 / 100%

liczba potwierdzonych incydentów korupcyjnych 0 0

liczba incydentów korupcyjnych, w przypadku których doszło do zwolnienia pracowników 0 0

liczba nieprzedłużenia lub rozwiązania umowy ze względu na ryzyko korupcji 0 0

oszustwo, fałszowanie dokumen-

tów, kradzieże, sprzeniewie-

rzenie aktywów, złożenie 

fałszywych oświadczeń czy 

zatajenie stanu faktyczne-

go. Co ważne, w regula-

cjach wewnętrznych 

nie ustanowiliśmy progu 

pieniężnego defi niujące-

go popełnienie naduży-

cia, piętnując wszystkie 

w myśl zasady zera tolerancji 

dla sytuacji wątpliwych etycznie. Przyjęta polityka 

reguluje zasady zapobiegania, wykrywania 

i postępowania w przypadku podejrzenia wykry-

cia nadużycia. 

Tak, jak w przypadku korupcji, w przypadku 
uzasadnionych podejrzeń dotyczących zaistnie-
nia nadużycia lub zajścia zdarzeń o charakterze 
nadużycia, każdy pracownik ma obowiązek 
bezzwłocznie zgłosić podejrzenie z wykorzysta-
niem kanałów systemu informowania o niepra-
widłowościach.

[205-2] 
Kwestie związane z przeciwdziałaniem korupcji 

i łapownictwu stanowią istotny element wpisują-

cy się w komunikację budującą kulturę organiza-

cyjną opartą o etyczne wartości.

W okresie od 15 grudnia 2021 do 1 kwietnia 2022 

udostępnialiśmy pracownikom szkolenie w formie 

online (wraz z testem zaliczającym) z obszaru anty-

korupcji, w którym wzięło udział 308 pracowników. 

Ponadto wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy 

i współpracownicy są dołączani do tzw. ścieżki 

onboardingowej, której celem jest zapoznanie 

nowego pracownika lub współpracownika z obo-

wiązującymi w GK Anwim procedurami i dobrymi 

praktykami w tym z procedurą antykorupcyjną.
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Przeciwdziałanie sytuacjom 
o charakterze konfl iktu 
interesów

[2-23] 
Zgodnie z przyjętymi zasadami, od wszystkich 

pracowników oczekujemy unikania sytuacji kon-

fl iktu interesów, a w sytuacji wystąpienia takiego 

zdarzenia, poinformowania o tym fakcie właściwe 

osoby w organizacji. Regulamin zarządzania kon-

fl iktem interesów stanowi uzupełnienie zapisów 

Kodeksu Etyki oraz Procedury Antykorupcyjnej. 

Przykładowo, w celu ograniczenia ryzyka wy-

stąpienia sytuacji konfl iktowych, pracownicy nie 

mogą podejmować pewnych aktywności, bez 

uzyskania pisemnej zgody prezesa zarządu danej 

spółki z GK Anwim, w której są zatrudnieni oraz 

mają obowiązek poinformowania o danym fakcie 

Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Pracownicy 

ze względu na interes Grupy nie powinni bez uzy-

skania odpowiednich zgód prowadzić osobiście 

lub za pośrednictwem innej osoby działalności 

konkurencyjnej wobec Grupy Kapitałowej 

Anwim, w tym świadczyć pracy, wykonywać zle-

ceń, świadczyć usług doradczych, pełnić funkcji 

członków organów korporacyjnych (m.in. zarząd 

i rada nadzorcza) w podmiotach prowadzących 

działalność konkurencyjną wobec Grupy Kapita-

łowej Anwim. Niedopuszczalne jest również (bez 

otrzymania odpowiednich zgód) podejmowanie 

decyzji związanych ze współpracą z kontrahen-

tem GK Anwim, gdy osoba blisko związana z pra-

cownikiem jest jej właścicielem, pracownikiem, 

akcjonariuszem lub udziałowcem. Zabronione 

jest również domaganie się od kontrahenta 

prywatnych korzyści w zamian za wywieranie 

pływu na podjęcie przez którąś ze spółek 

Grupy Kapitałowej Anwim decyzji, która będzie 

korzystna dla tego kontrahenta.

Każdy pracownik posiadający wiedzę o moż-

liwości wystąpienia lub o wystąpieniu konfl ik-

tu interesów, ma obowiązek niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie Prezesa Za-

rządu danej spółki z GK Anwim oraz dyrek-

tora działu audytu i kontroli wewnętrznej. 

Informację taką można również przekazać 

anonimowo w sposób opisany w Procedurze 

informowania o nieprawidłowościach oraz 

zarządzania incydentami. 

Dział audytu i kontroli wewnętrznej prowadzi na 

bieżąco Rejestr dodatkowej aktywności pracow-

ników Grupy Kapitałowej Anwim. Obejmuje on 

również członków zarządów oraz osoby w randze 

dyrektorów spółek z GK Anwim.

System informowania 
o nieprawidłowościach 
i zarządzania incydentami

[2-16, 2-25, 2-26]
System informowania o nieprawidłowościach 

oraz zarządzania incydentami został wdrożony 

w celu monitorowania incydentów, podejmowa-

nia działań z nimi związanych oraz ustanowienia 

minimalnych standardów ochrony osób zgłasza-

jących. Procedura ta wypełnia również obowią-

zek określony w art. 53 ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

i fi nansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1132). Umożliwia anonimowe zgłaszania przez 

tzw. sygnalistów, czyli pracowników lub inne oso-

by wykonujące czynności na rzecz naszej Grupy, 

faktycznych lub chociażby potencjalnych działań 

lub zaniechań, do których doszło lub prawdopo-

dobnie dojdzie, jak również próby ukrycia takich 

działań. Chodzi m.in. o naruszenia przepisów 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i fi nansowa-

niu terroryzmu, przepisów indywidualnego lub 

zbiorowego prawa pracy, procedur antykorup-

cyjnych, przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych, ale też o wszelkie innego rodzaju 

naruszenia lub nieprawidłowości, dotyczące 

GK Anwim. Zgodnie z procedurą każdy pracow-

nik lub osoba wykonująca czynności na naszą 

rzecz może przekazać informacje ustnie podczas 

bezpośredniego spotkania, telefonicznie wska-

zanemu koordynatorowi, pisemnie (korespon-

dencyjnie) lub poprzez anonimowy formularz 

dostępny na stronie internetowej http://report.

whistleb.com/anwim.

Informacje zawarte w zgłoszeniu oraz czynności 

podejmowane w ramach wewnętrznego postę-

powania wyjaśniającego są objęte poufnością 

i nie mogą być ujawniane poza zakresem 

niezbędnym do przeprowadzenia procedury 

wyjaśniającej oraz wypełnienia obowiązków 

wynikających z regulacji. Jednocześnie sygnali-

ści obejmowani są ochroną przed ewentualnymi 

próbami odwetu, działaniami o charakterze 

represyjnym lub wpływającymi na pogorszenie 

ich sytuacji prawnej lub faktycznej. 

Wszystkie zgłoszone incydenty są odnotowy-

wane w specjalnie prowadzonym w tym celu re-

jestrze zgłoszeń o incydentach, a osoby uczest-

niczące w danym postępowaniu wyjaśniającym 

są zobowiązane działać zgodnie z zasadami 

poufności, bezstronności, obiektywizmu, wnikli-

wości oraz szybkości postępowania.
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System zarządzania 
ryzykiem i kontroli 
wewnętrznej

Zarządzanie Ryzykiem 

W odpowiedzi na oczekiwania interesariuszy oraz 

globalne trendy zarządzania GK Anwim wdrożyła 

system zarządzania ryzykiem (ang. Enterprise 

Risk Management, ERM), obejmujący wszystkie

 obszary działalności grupy. Zarządzanie ryzykiem 

w GK Anwim ma na celu identyfi kację potencjalnych 

zdarzeń, mających wpływ na działalność organizacji, 

na utrzymanie ryzyka w ustalonych granicach oraz 

zapewnienie realizacji strategii biznesowej. Wdrożo-

na Polityka Zarządzania Ryzykiem opisuje podejście 

do Zarządzanie Ryzykiem od momentu identyfi kacji 

aż do monitorowania poziomu ryzyka, jest dosto-

sowana do specyfi ki grupy i dotyczy wszystkich 

pracowników Grupy Kapitałowej Anwim.

Rada Nadzorcza jednostki dominującej sprawuje 

nadzór nad opisywanym Systemem Zarządzania 

Ryzykiem. Dokonuje oceny zasadności i komplet-

ności systemu pod kątem polityk, procedur, zasad 

nadzoru, raportowania i monitorowania. Ponadto 

zgodnie z przyjętymi zasadami wspomniana Rada 

Nadzorcza jest okresowo informowana przez Za-

rządy spółek z Grupy Kapitałowej o przyjętych za-

sadach Zarządzania Ryzykiem oraz prawidłowości 

funkcjonowania Procesu Zarządzania Ryzykiem. 

Zarządy spółek wchodzących w skład Grupy 

Kapitałowej Anwim odpowiadają za całościowy 

Proces Zarządzania Ryzykiem w spółkach Grupy 

Kapitałowej, w tym m.in. za określanie strategicz-

nych kierunków oraz tworzenie warunków i struk-

tur zapewniających skuteczne funkcjonowanie 

Procesu Zarządzania Ryzykiem oraz dostarczanie 

Radzie Nadzorczej kompleksowej informacji na 

temat Systemu Zarządzania Ryzykiem.

Kontrola Wewnętrzna

System kontroli wewnętrznej w GK Anwim jest 

integralną częścią procesu Zarządzania Ryzykiem 

który wspiera realizację celów i zadań organizacji. 

Od 2019 roku w grupie funkcjonuje dział audytu 

i kontroli wewnętrznej, który odpowiada m.in. 

za działania związane z usystematyzowaniem 

i dokumentacją kluczowych dla organizacji pro-

cesów i ryzyk. Wspomniany dział audytu i kontroli 

wewnętrznej podlega funkcjonalnie pod Radę 

Nadzorczą jednostki dominującej w GK Anwim 

oraz administracyjnie pod Prezesa Zarządu spółki 

Anwim S.A. Takie podejście pozwala na zacho-

wanie niezależności audytorów, którzy mogą 

audytować każdy obszar funkcjonowania grupy. 

W ramach realizacji swoich zadań dział audytu 

i kontroli wewnętrznej zajmuje się m.in. analizą 

funkcjonujących procedur wewnętrznych, oceną 

skuteczności mechanizmów kontrolnych oraz 

identyfi kacją ryzyk w danej komórce organiza-

cyjnej.

Nowoczesna infrastruktura IT 
w zarządzaniu 

GK Anwim w ostatnich latach poczynił szereg 

inwestycji w szeroko rozumianą infrastrukturę IT. 

Zespół IT, wraz z poszczególnymi działami 

operacyjnymi, wdrożył m.in. poniższe rozwią-

zania w celu polepszenia szerokiego spektrum 

procesów zarządczych:

• Wdrożenie systemu SAP S4 Hana – to 

nowoczesny system klasy ERP, który umoż-

liwia szeroką integrację z dotychczasowymi 

systemami funkcjonującymi w grupie kapi-

tałowej. Dzięki zrealizowanym integracjom 

udało się uzyskać automatyzację, przyspie-

szenie procesów logistycznych oraz wymiany 

danych. Najnowszy system ERP umożliwia 

również zapewnienie większej spójności oraz 

identyfi kacji danych występujących w wielu 

systemach. 

• Wdrożenie master data dla katalogu kontra-
hentów oraz towarów to projekt podyktowa-

ny uzyskaniem jednolitej identyfi kacji tysięcy 

indeksów rozproszonych w wielu systemach 

w zakresie kartotek kontrahentów oraz towa-

rowych. Dzięki tej zmianie uzyskano standa-

ryzację w wielu systemach niezależnie od 

faktu czy dana kartoteka dotyczy systemów 

skierowanych bezpośrednio do klienta (np. 

systemy sprzedażowe) czy systemów prze-

znaczonych do obsługi procesów wewnętrz-

nych (np. systemy fi nansowe – księgowe 

czy systemy analityczne). Po wprowadzeniu 

zmian lub nowego indeksu w ramach ustan-

daryzowanych kartotek, zmiany oraz nowe 

informacje mogą być dostępne natychmiast 

w systemach klienckich.
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• Wdrożenie nowej wersji aplikacji mobilnej 
oraz platformy internetowej dla klientów 
fl otowych umożliwia GK Anwim pozyska-

nie nowych klientów oraz zaspokojenie 

dotychczasowych potrzeb biznesowych 

z tego obszaru działalności. Podczas 

projektowania nowych platform, zarówno 

w wersji mobilnej jak i przeglądarkowej, 

położono szczególny nacisk na uzyskanie 

pozytywnych doświadczeń od strony użyt-

kownika. Wykorzystano najlepsze praktyki 

i doświadczenia w zakresie User Experien-

ce, User Design oraz opinii użytkowników 

w celu osiągnięcia zamierzonego celu. 

Przygotowane rozwiązania w przyszłości 

będą również oferowały nowe funkcjonal-

ności, które umożliwią zdigitalizowanie 

i przeniesienie na kolejny poziom dodatko-

wych usług oferowanych przez GK Anwim.
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Grupa 
Kapitałowa 
Anwim 
a ludzie

Nowoczesne stacje paliw to nie tylko miejsca, 

w których można zatankować paliwo. Nasz 

biznes opieramy na kilku fi larach sprzedaży: paliwa, 

gastronomia oraz asortyment sklepu. To również 

wysokiej jakości obsługa, estetyczne i przyjazne 

wnętrza oraz produkty marek własnych będące 

optymalnym połączeniem wysokiej jakości i atrakcyj-

nej ceny.

Najwyższa jakość paliw

Wszystkie sprzedawane na 
naszych stacjach paliwa łączy 
najwyższa jakość czego do-
wodem może być znak 
jakości TankQ. Niezależne 

laboratorium J.S. Hamilton 
Poland Ltd. – jedna z trzech 

instytucji posiadających atest 
Państwowej Izby Handlu dotyczący 

kontroli jakości paliw w Polsce – na 
naszą prośbę i na nasz koszt pobiera i bada 
próbki naszego paliwa. Jest to wyraz bezkom-

promisowego podejścia do ciągłego monitorowa-

nia wspomnianej jakości sprzedawanego paliwa. 

Co kluczowe, to fi rma badawcza sama decyduje 

kiedy i z której stacji pobierze próbki, sama 

także zapewnia ich transport do laboratorium, 

co pozwala zachować bezstronność i wyelimino-

wać ryzyko ingerowania w proces analizy i oceny. 

Przyjazne miejsce

Stacje paliw działające w sieci MOYA są kluczowe 

dla prowadzonej przez nas działalności, dlatego 

nieustannie dbamy o przeszkolenie personelu 

stacji tak, aby obsługa klienta przebiegała szybko, 

sprawnie i w miłej atmosferze. Estetyczny, nowo-

czesny i przyjazny wystrój i właściwie dobrane 

oświetlenie mają sprawić, by wizyta na naszej 

stacji wiązała się dla podróżnych wyłącznie z po-

zytywnymi skojarzeniami. Dodatkowo oferujemy 

naszym gościom, nie tylko kierowcom, możliwość 

napicia się znakomitej i specjalnie dla nas palonej 

kawy, zjedzenia smacznego posiłku, a także zro-

bienia niezbędnych zakupów.

Produkty i ich jakość

L
ist P

re
ze

sa
    O

 n
a

s    G
rupa K

apitałow
a A

nw
im

 a ludzie
    G

ru
p

a
 K

a
p

ita
ło

w
a

 A
n

w
im

 a
 śro

d
o

w
isk

o
 n

a
tu

ra
ln

e
    O

 ra
p

o
rc

ie
    In

d
e

k
s G

R
I    S

ło
w

n
ik

Grupa Kapitałowa Anwim    |    Raport niefi nansowy za 2021 33



Miska dla psa

Przez cały letni okres, za-

zwyczaj od połowy maja do 

końca października, na stacjach paliw MOYA 

na zwierzęta naszych klientów czekają 

miski z wodą. Pracownicy dbają o to, by 

woda znajdująca się w miskach była świeża 

i dlatego wymieniają ją kilka razy dziennie. 

Aby opiekunowie nie mieli problemu 

z jej znalezieniem, o lokalizacji wodopoju 

informuje specjalny plakat. Wiemy, jak ważne 

jest nawodnienie naszych czworonogów 

w okresie wakacyjnym, kiedy podróżujemy 

ze zwierzakami. Wielu z naszych pracow-

ników też jest szczęśliwymi posiadaczami 

zwierząt którzy z uśmiechem na twarzy 

wspierają tę inicjatywę.

Rzetelna informacja

Kładziemy duży nacisk na jedno-

znaczne i rzetelne informowanie 

o cenach i parametrach naszych 

produktów. Cena paliwa jest komu-

nikowana do klienta na tzw. pylonie, 

a dodatkowo jest wyświetlana na 

każdym dystrybutorze. Warto zauważyć, że spo-

sób oznaczenia jest regulowany przez odpowied-

nie akty prawne.

W przypadku produktów marek własnych, dostęp-

nych na naszych stacjach, poszczególne etykiety 

są projektowane we współpracy z jego wytwórcą 

przy udziale wewnętrznego działu prawnego. 

Doświadczenie producentów oraz dodatkowa 

analiza zespołu prawników, pozwala zminimalizo-

wać ryzyko niewystarczającego poinformowania 

konsumenta, w tym pominięcia wymaganej infor-

macji, czy posądzenia o nierzetelne poinformowa-

nie klienta lub wprowadzenie go w błąd.

Ochrona danych osobowych 
i prywatności klientów

Nasza organizacja wprowadziła rozwiązania 

wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycz-

nych w związku z przetwarzaniem danych osobo-

wych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól-

ne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). 

Wszelkie wątpliwości i zgłoszenia są analizowane 

na bieżąco i z należytą starannością.

Tabela: Rzetelna informacja na temat produktu [417-1] 

Tabela: Ochrona danych osobowych [418-1]  

2021 2020

liczba przypadków braku zgodności z wymogami dotyczącymi właściwego oznaczenia/ 

etykietowania produktu lub właściwej informacji na temat produktu

0 0 

2021 2020

liczba znaczących incydentów dotyczących naruszenia prywatności klientów i utraty danych 

osobowych  

0 0 

W latach 2020-2021 nie odnotowano znaczących 

incydentów dotyczących naruszenia prywatności 

klientów i utraty danych osobowych. Jednocze-

śnie w 2020 roku odnotowano pięć naruszeń, 

a w 2021 roku sześć naruszeń, z których dwa 

zostały zgłoszone do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (UODO). Wyżej wymienione przy-

padki dotyczyły pojedynczych zdarzeń, w wyniku 

których nie nastąpiła utrata danych. Jednocześnie 

w omawianym okresie nie było kontroli, ani jakich-

kolwiek formalnych wystąpień ze strony UODO 

do spółek należących do GK Anwim.

Najważniejsze wnioski z corocznego 
badania zadowolenia naszych 
klientów:

• Ponad połowa wśród użytkowników stacji 
paliw zna markę MOYA (55%)

• MOYA jest wybierana przez kierowców ze 
względu na bliskość położenia (od domu, 
pracy), wysoką jakość paliwa oraz zaufanie 
do marki. Klienci MOYA najczęściej zwracają 

uwagę na lokalizację, niską cenę paliwa, 

brak kolejek, szybkość obsługi oraz wysoką 

jakość obsługi.

• Klienci MOYA chętnie wracają na nasze 
stacje. Zanotowaliśmy znaczny wzrost 

prawdopodobieństwa skorzystania z MOYA 

w przyszłym miesiącu wśród obecnych użyt-

kowników.

• Z roku na rok rośnie odsetek użytkowni-

ków MOYA, uważających program rabatowy 

MOYA VIP za atrakcyjny

Źródło: Badanie użytkowników stacji paliw, kwiecień 2021

Bezpieczeństwo produktów 
dla życia i zdrowia ludzi

[416-1] 
Zdajemy sobie sprawę, że sprzedawane przez 

nas produkty, w tym stanowiące dominującą pod 

względem zarówno wolumenu jak i wartości ob-

rotu paliwa (benzyny, olej napędowy, LPG), mogą 

stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, 

a także zagrożenie dla środowiska naturalnego. 

Przede wszystkim są to substancje kwalifi kowa-

ne jako łatwopalne lub, w przypadku benzyn, 

skrajnie łatwopalne. Choć zagrożenia związane 

z poszczególnymi produktami nieco się różną, to 

generalnie są one klasyfi kowane jako szkodliwie 

po połknięciu, działają drażniąco na skórę i oczy, 

a przedostanie się ich przez drogi oddechowe do 

organizmu może grozić śmiercią. To również pro-

dukty działające toksycznie na organizmy wodne, 

powodując długotrwałe, negatywne skutki.

Dla celów bezpieczeństwa sporządzono dla nich 

karty charakterystyki, określające zarówno rodzaj 

zagrożeń, elementy oznakowania, szczegółową 

informację o składnikach, jak i sposób postę-

powania i udzielania pierwszej pomocy, w tym 

szczegółowe w przypadku kontaktu ze skórą 

i okiem lub połknięcia. W kartach charakterystyki 

zdefi niowano również sposób postępowania 

Koncept gastronomiczny Caff e MOYA jest obecny 

na niemal wszystkich obsługowych stacjach 

paliw naszej sieci. Oferowane produkty pochodzą 

od dużych, sprawdzonych i godnych zaufania 

dostawców. Dostępny asortyment jest nieustannie 

rozszerzany i dopasowywany do zmieniających 

się potrzeb klientów odwiedzających stacje. 

Niezmienna pozostaje troska o jakość, przestrze-

ganie standardu HACCP i dbałość o świeżość 

produktów, które trafi ają do odwiedzających nas 

podróżnych.

Działające przy stacjach sklepy mają asortyment 

dopasowany do potrzeb i oczekiwań klientów – 

a te jak wiemy są różne w zależności od lokaliza-

cji stacji i aktualnych trendów zakupowych. 

w przypadku pożaru, w tym optymalne środki 

gaśnicze, a także w przypadku przedostania się 

do środowiska i sposób postępowania w przy-

padku magazynowania. Wszystkie nasze stacje 

zostały zaprojektowane i zbudowane w sposób 

zapewniający spełnienie wymogów i minimalizują-

cy wyżej opisane ryzyko. Są wyposażone 

w niezbędny sprzęt gaśniczy i ograniczający 

przedostanie się substancji do środowiska. 

Dodatkowo personel stacji został odpowiednio 

przeszkolony w zakresie postępowania w oma-

wianym obszarze.

Oprócz paliw, produktami dla których sporządzo-

no karty charakterystyki, czyli które mogą pośred-

nio stanowić zagrożenie, są płyny do spryskiwa-

czy i odmrażacze do szyb.
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Pracownicy

Grupa Kapitałowa Anwim to nowoczesne przed-

siębiorstwo, które tworzy i dynamicznie rozwija 

największą, niezależną sieć stacji paliw w Polsce pod 

marką MOYA. To fi rma, która 30 lat temu rzuci-
ła wyzwanie największym rynkowym graczom, 
odniosła sukces i wciąż się rozwija. Spółkę czeka 
dalszy rozwój związany z transformacją ku gospo-
darce zrównoważonej opartej o paliwa odnawialne 
i zeroemisyjne. To sprawia, że praca w naszym 

zespole jest i będzie ciekawa. Dalszy dynamiczny 

rozwój Spółki jest szansą dla osób kreatywnych oraz 

myślących w sposób nieszablonowy.

Nasze zespoły tworzą różnorodni ludzie, posia-
dający zróżnicowane wykształcenie, kompe-
tencje i zainteresowania. Jednocześnie szeroki 

zakres działalności Grupy, stwarza możliwość 

rozwoju w bardzo wielu obszarach – sprzedaży, 

handlu międzynarodowym, marketingu, fi nansach, 

IT, transporcie, logistyce oraz działach odpowie-

dzialnych za rozwój sieci stacji paliw. 

Warunki zatrudnienia 
i wynagrodzenia

Staramy się nie formalizować nadmiernie nasze-

go podejścia zarządczego w obszarze ludzkim. 

Opiera się ono na trzech podstawowych, obli-

gatoryjnych i z tego względu sformalizowanych 

regulaminach: pracy, wynagradzania i zakładowe-

go funduszu świadczeń socjalnych. Niechęć do 
zbędnego formalizmu traktujemy jako atut, który 
pozwala nam zmieniać się w sposób dynamicz-
ny, a jednocześnie elastycznie reagować na 
zmiany.

Podstawową formą prawną, w oparciu o którą 

nawiązujemy współpracę z zainteresowanymi 

osobami, i którą proponujemy, jest umowa 

o pracę. Dotyczy to w szczególności pewnych 

grup zawodowych i jest typowe np. w przypadku 

kierowców cystern. 

[202-2] 
Aż 98,4% naszych pracowników w 2021 roku 

było zatrudnionych na pełen etat. Panie stanowiły 

blisko 30% zatrudnionych, ale co warte podkreśle-

nia, piastowały więcej, bo 33% stanowisk 

menedżerskich. Co dla nas szczególnie ważne, 

to odzwierciedlająca pełne spektrum społeczeń-

stwa struktura wiekowa naszego zespołu: odsetek 

osób młodych (poniżej 30 roku życia), które dopie-

ro niedawno wkroczyły na rynek pracy, odpowiada 

odsetkowi pracowników w wieku powyżej 50 lat. 

Obie grupy oscylują wokół 20% ogółu zatrudnio-

nych (każda). Z kolei grupy pracowników w wieku 

30-40 lat oraz 40-50 lat stanowią po około 30%. 

W efekcie stanowi to dobry prognostyk do przeka-

zywania wiedzy przez pracowników, którzy wkrót-

ce przejdą na emeryturę, osobom młodszym. 

Co szczególnie cieszy, to wysoka reprezentacja 

pań w grupie najmłodszych pracowników, 

a zarazem w wieku, w którym myśli się o założe-

niu rodziny. Co więcej, żadna z pań z tej grupy nie 

zdecydowała się w ostatnim roku odejść z fi rmy. 

Z jednej strony może to świadczyć o dobrych 

warunkach i poczuciu bezpieczeństwa zatrudnie-

nia w GK Anwim, z drugiej jest dobrym progno-

stykiem, jeśli chodzi o obecność kobiet w branży 

paliwowej w nadchodzących latach. Jednocześnie 

prawie wszyscy pracownicy, w tym zatrudnieni na 

wyższych stanowiskach menedżerskich, pocho-

dzą z rynku lokalnego (krajowego). 

[401-2] 
Poziom rocznych wynagrodzeń, z uwzględnie-
niem nagrody rocznej, w oparciu o dane 
z raportów płacowych renomowanych fi rm do-
radczych z obszaru HR, przewyższają medianę 
dla poszczególnych stanowisk na rynku polskim. 
Pracownicy mają również do dyspozycji kafeterię 

benefi tów z obszaru sportu, kultury, rekreacji, 

turystyki i innych. Mogą wybrać te, które najlepiej 

odpowiadają ich indywidualnym potrzebom. Na-

szym pracownikom zapewniamy ubezpieczenia 

zdrowotne z opcją rozszerzenia ich o członków 

rodziny. Dodatkowo istnieje możliwość wyku-

pienia grupowego ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Ponadto zatrudnieni mogą liczyć na wsparcie 

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

tj. m.in. na:

• nieoprocentowane pożyczki na zakup 

lub remont mieszkania,

• świąteczne benefi ty,

• dofi nansowanie wypoczynku (pracowników 

i ich rodzin),

• dofi nansowanie do kosztów przedszkola, 

żłobka lub niani,

• dofi nansowanie kosztu zakupu okularów,

• zapomogi losowe.

Pandemia COVID sprawiła, że jak wiele innych 
przedsiębiorstw zmieniliśmy, tam gdzie było 
to tylko możliwe, formę pracy ze stacjonarnej 
na zdalną. Wsłuchując się w głos pracowników. 

Nie zdecydowaliśmy się do pełnego powrotu do 

tradycyjnej formy pracy, kiedy zagrożenie epide-

miczne zaczęło ustępować. Umożliwiamy pracow-

nikom pracę w modelu hybrydowym łączącym 

pracę zdalną z pracą w biurze. 

Badanie  satysfakcji pracowników

Sukcesywnie przeprowadzamy ankietowe 

badania zadowolenia naszych pracowników. 

Pierwszą przebadaną grupą byli nasi kie-

rowcy autocystern. Badania kolejnych grup 

planowane są na drugą połowę 2022 roku. 

Obecne wyniki są bardzo optymistyczne: 

85% badanych określa swoje 

relacje ze współpracownikami jako bardzo 

dobre,

73% ankietowanych ocenia 

atmosferę w pracy jako satysfakcjonującą,

71% kierowców ocenia, że grafi k 

pracy pozwala im godzić pracę z życiem 

rodzinnym.

Poza pracownikami i współpracownikami, 

w naszym biurze pojawiają się również praktykan-

ci i stażyści, dla których kontakt z rzeczywistością 

codziennej pracy prężnie działającej fi rmy, jest 

często pierwszym doświadczeniem zawodowym. 

Cieszymy się, że pomagamy im uzyskać nowe 

umiejętności, które zaprocentują w ich późniejszej 

karierze zawodowej.
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Tabela: Zatrudnienie na koniec roku (etaty) [GRI: 2-7, 2-8, 405-1] 

Tabela: Przyjęcia nowych Pracowników (etaty) [401-1] 

Tabela: Odejścia Pracowników (etaty) [401-1] 

Tabela: Urlopy macierzyńskie/ tacierzyńskie i rodzicielskie [401-3]

2021 2020

Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma

wg typu stanowiska

Stanowiska kierownicze 30 58 88 24 51 75

Stanowiska nie kierownicze 104 252 356 89 220 309

wg rodzaju umowy

czas nieokreślony 72 156 228 55 127 182

czas określony 57 141 198 50 125 175

na okres próbny 5 13 18 8 19 27

na zastępstwo 0 0 0 0 0 0

pełen etat 133 304 437 109 265 374

niepełny etat 1 6 7 4 6 10

wg wieku

Do 30 lat 34 56 90 25 38 63

Od 31 do 40 lat 37 104 141 38 95 133

Od 41 do 50 lat 47 91 138 36 88 124

Powyżej 50 lat 16 59 75 14 50 64

Suma 134 310 444 113 271 384

2021 2020

Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Do 30 lat 14 18 32 9 19 28

Od 31 do 40 lat 7 40 47 12 47 59

Od 41 do 50 lat 11 36 47 12 27 39

Powyżej 50 lat 0 11 11 2 11 13

Suma 32 105 137 35 104 139

% nowych pracowników 

w zespole

24% 34% 31% 31% 38% 36%

2021 2020

Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

Do 30 lat 0 14 14 0 8 8

Od 31 do 40 lat 3 27 30 3 15 18

Od 41 do 50 lat 4 17 21 2 14 16

Powyżej 50 lat 0 9 9 2 5 7

Suma 7 67 74 7 42 49

% rotacji 5% 21% 17% 6% 15% 13%

2021 2020

Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie

liczba pracowników upraw-

nionych w danym roku 

do urlopu macierzyńskiego/ 

tacierzyńskiego

7 15 22 3 12 15

liczba pracowników, którzy 

w danym roku skorzystali 

z urlopu macierzyńskiego/ 

tacierzyńskiego

7 15 22 3 12 15

liczba pracowników, którzy 

w danym roku powrócili 

z urlopu macierzyńskiego/ 

tacierzyńskiego po jego 

wykorzystaniu

3 15 18 0 18 18
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Wzrost liczby pracowników 

pomiędzy 2020 a 2021 

o ponad 15%
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Proces rekrutacji

Rekrutacje co do zasady prowadzimy samodziel-

nie. Pozwala nam to na bardzo staranne dobranie 

profi lu zatrudnianych pracowników do naszych 

potrzeb. Zauważyliśmy, że takie podejście pro-

centuje już w pierwszych miesiącach pracy. 

Sam proces składa się z trzech kroków:

Selekcja dokumentów. 

W pierwszej kolejności prze-

prowadzamy analizę aplikacji 

kandydata pod kątem kluczo-

wych, niezbędnych na danym 

stanowisku kompetencji. 

Osoby, które w najlepszym 

stopniu spełniają kryteria 

formalne, zapraszamy na 

spotkanie. Przykładamy 

dużą uwagę do ochrony 

danych osobowych kandy-

datów i dlatego wszelkie 

dokumenty mogą być składa-

ne wyłącznie formalną 

drogą online (aplikacja 

rekrutacyjna).

Rozmowa rekrutacyjna.

Spotkania z kandydatami 

odbywają się stacjonarnie 

w naszym biurze w Warsza-

wie lub online w formie wide-

okonferencji. Staramy się, 

by spotkania odbywały się 

w przyjaznej atmosferze. 

Zależy nam, by poznać 

dotychczasowe doświadcze-

nia zawodowe kandydata, 

a także dowiedzieć się, 

czego oczekuje od nas, jako 

pracodawcy. W zależności 

od specyfi ki stanowiska roz-

mowa może odbyć się 

w kilku etapach, a o ich licz-

bie informujemy na pierw-

szym spotkaniu.

Informacja zwrotna 
i oferta zatrudnienia.

Niezależnie od decyzji, czy 

dana osoba została zakwali-

fi kowana do kolejnego etapu 

rekrutacji, czy też nie, każdy 

kandydat otrzymuje od nas 

informację zwrotną. 

Szkolenia i rozwój

[404-2] 
Oferujemy naszym pracownikom szereg różno-

rodnych szkoleń i programów rozwojowych. 

Są to zarówno szkolenia dotyczące umiejętności 

menedżerskich, kontaktu z klientem, jak również 

obsługi konkretnego oprogramowania używane-

go w codziennej pracy. Kadra kierownicza może 

doskonalić znajomość języka angielskiego. 

Co ważne, po szkoleniach realizujemy badania 
satysfakcji, co pozwala nam optymalizować 
narzędzia rozwojowe. 

Od 2021 roku wykorzystujemy w naszej pracy 

nowoczesną, inteligentną platformą Percipio, 

która dostarcza treści edukacyjne on-line przez 

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Obecnie 

szkolenia na niej kierujemy głównie do osób 

z obszaru IT. Wspomniana platforma oferuje 590 

tematycznie podzielonych kanałów szkolenio-

wych oraz zapewnia elastyczność wyboru treści. 

Sama platforma umożliwia również tworzenie 

własnych kanałów szkoleniowych zawierających 

materiały pochodzące z naszej organizacji.

W wybranych przypadkach wspieramy pracow-

ników kształcących się na uczelniach wyższych 

lub chcących zostać słuchaczami studiów pody-

plomowych. Inwestujemy również we własnych 

trenerów, którzy następnie szkolą pracowników 

naszych stacji paliw.

W 2022 roku intensywnie pracowaliśmy nad 

wprowadzeniem systemu oceny, który z sukce-

sem został wprowadzony w drugiej połowie roku. 

Stopniowo tworzone są opisy poszczególnych 

stanowisk, przypisując im m.in. właściwe kompe-

tencje i obszary odpowiedzialności. Na podstawie 

ww. opisów i systemu ocen opracowywane będę 

plany rozwoju dla poszczególnych pracowników. 

Takie podejście pozwala na kompleksowe moni-

torowanie ryzyka związanego z lukami kompeten-

cyjnymi i szybsze podejmowanie decyzji, mają-

cych na celu ich uzupełnienie.

Tabela: Przeciętna liczba godzin szkoleń na pracownika [404-1] 

2021 2020

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

Anwim 3,64 5,46 2,49 3,73

ESPPOL Trade 4,15 1,18 9,83 1,6

1

2

3
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Dodatkowo, niezależnie 

od realizowanych przez 

nas działań rekrutacyjnych, 

staramy się również 

wspierać naszych ajentów 

stacji w organizowanych 

przez nich rekrutacjach.
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BHP

[403-1, 403-4]
W naszej organizacji za zarządzanie bezpie-

czeństwem i higieną pracy odpowiada główny 

specjalista ds. BHP. Jednocześnie w GK Anwim 

funkcjonuje Komisja BHP, w której skład, poza 

wspomnianym specjalistą ds. BHP, wchodzi 

przedstawiciel HR, przedstawiciel pracowników 

oraz lekarze medycyny pracy. Spotkania Komisji 

odbywają się co najmniej raz na kwartał. 

[403-5, 403-8] 
Obszar BHP, poza ogólną Polityką bezpieczeń-

stwa i higieną pracy oraz ochrony środowiska, 

obowiązującą wszystkich pracowników, reguluje 

szereg wewnętrznych zarządzeń dotyczących 

m.in. kwestii obowiązku natychmiastowego infor-

mowania przełożonego o wypadku, podejrzeniu 

zaistnienia wypadku, gospodarowania środkami 

ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem 

roboczym, czy wykazu prac uciążliwych, niebez-

piecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet 

w ciąży i kobiet karmiących. Niemniej o sku-

teczności naszego podejścia, decyduje przede 

wszystkim duży nacisk na profi laktykę i akcent 

kładziony na budowanie świadomości realności 

zagrożeń występujących na konkretnych stano-

wiskach pracy. 

[403-6] 
Realizowane w naszej fi rmie szkolenia BHP, 

mają na celu nie tylko wywiązanie się z ustawo-

wego obowiązku, ale głównie uświadomienie 

zatrudnionym pracownikom faktu występowania 

realnych zagrożeń i przekazania wiedzy doty-

czącej właściwych zachowań, które mogą ich 

oraz osoby trzecie uchronić przed wypadkiem. 

Dodatkową wartością dla organizacji jest fakt, 

że główny specjalista ds. BHP jest jednocześnie 

certyfi kowanym ratownikiem posiadającym prak-

tyczną wiedzę i umiejętności. 

W ramach szkoleń BHP realizu-
jemy szkolenia z pierwszej po-
mocy przedmedycznej, które 
odbywają się w niewielkich, 
maksymalnie 6-osobowych 
grupach. Szkolenia cieszą 
się dużą popularnością 
wśród pracowników. Kur-
sanci, ćwicząc na fanto-
mach, zdobywają niezbęd-
ne umiejętności i wyrabiają 
w sobie właściwe nawyki, które mogą 
przydać się zarówno w życiu zawodowym, 
jak i prywatnym. Na poprawę bezpieczeństwa 

w organizacji wpływają również tzw. nieformalne 

obchody stanowisk pracy, czy przegląd stano-

Tabela: Wypadki przy pracy [403-9]

Pracownicy 2021 2020

Ogólna liczba wypadków (poszkodowanych), w tym: 2 0

powodujący czasową niezdolność do pracy 1 0

ciężkich 0 0

śmiertelnych 0 0

zbiorowych 0 0

Ilość dni straconych 46 0

Wskaźnik częstości poszkodowanych w wypadkach ogółem (na 1000 zatrudnionych) 4,93 0

Wskaźnik częstości poszkodowanych w wypadkach ciężkich i śmiertelnych 

(na 1000 zatrudnionych)

0 0

liczba przepracowanych godzin 775 800 617 500

wskaźnik: liczba wypadków śmiertelnych/ liczba przepracowanych godzin 0 0

wskaźnik: liczba wypadków ogółem/ liczba przepracowanych godzin x 200 000 0,52 0

wskaźnik: liczba wypadków ciężkich/ liczba przepracowanych godzin x 200 000 0 0

wisk biurowych. Cyklicznie, wraz z administra-

torem budynku, organizujemy również próbną 

ewakuację biura na wypadek zagrożenia.

[403-2, 403-3, 403-7, 403-10] 
Potencjalne zagrożenia wypadkowe w pracy 

biurowej jest stosunkowo niskie. Zdajemy sobie 

sprawę, że siedzący charakter pracy i korzysta-

nie z komputerów, wiąże się z koniecznością 

zachowania odpowiedniej ergonomii i higieny 

pracy. W przypadku kierowców cystern, dochodzi 

zawodowe ryzyko wypadków komunikacyjnych 

na drodze. 

Wszystkie, nawet najdrobniejsze, wypadki w pra-

cy są przez nas skrupulatnie rejestrowane i ana-

lizowane. Na przestrzeni ostatnich lat zdarzenia, 

które odnotowano wiązały się np. z prozaicznymi 

poślizgnięciami, czy upadkami i skutkowały stłu-

czeniami, skręceniami i złamaniami. Nie odnoto-

wujemy przypadków chorób zawodowych.

[403-6] 
Obok działań związanych z przeciwdziałaniem 

wypadkom i ograniczaniem ich ewentualnych 

skutków, angażujemy się w inicjatywy, które 

pomagają chronić zdrowie pracowników. Osoby 

zajmujące się obszarem BHP przeprowadziły 

w ostatnim czasie reorganizację stanowisk pracy 

w biurze pod kątem ich ergonomii. Wprowadzi-

liśmy program gwarantujący pracownikom moż-

liwość korzystania z prywatnej służby zdrowia. 

Dodatkowo promujemy przyjmowanie szczepień 

na grypę, które od lat są fi nansowane przez 

pracodawcę. Inną formą prowadzonej przez nas 

profi laktyki zdrowia są regularnie organizowane 

webinary dotyczące m.in. aktywności fi zycznej, 

onkologii czy właściwego odżywania.

Przyjazne biuro

Staramy się zapewnić naszym pracownikom 

warunki umożliwiające efektywną pracę. Dążymy 
do tworzenia ergonomicznych, ale też po prostu 
przyjaznych stanowisk pracy. W 2022 roku 

zaproponowaliśmy nowe ustawienia biurek, 

a w przestrzeni biurowej pojawiło się znacznie 

więcej zieleni. Pracownicy mają do dyspozycji 
dobrze wyposażone kuchnie, a w nich profe-
sjonale ekspresy do kawy – te same, w które 
wyposażamy nasze stacje paliw. Osoby chcące 

się zrelaksować, mają do dyspozycji duży taras 

z leżakami. Przygotowaliśmy również niewielką 

strefę relaksu. 

Pracownicy mogą przyjeżdżać do biura rowerem 

i pozostawić go bezpiecznie na stojakach 

umieszczonych przed budynkiem biurowym. 

Nasi pracownicy mają do dyspozycji również 

naszą fi rmową biblioteczkę.

Drugie życie książek

Wspólna biblioteczka fi rmowa w naszym 

biurze to projekt oparty na prostym systemie 

wymiany książek. 

To rozwiązanie skierowane do tych, którzy 

przeczytawszy kupione książki, chcieliby 

udostępnić je innym i przy okazji wymienić je 

na inne pozycje. Celem jest nie tylko popula-

ryzacja czytelnictwa wśród pracowników, ale 

także zwrócenie uwagi na temat gospodarki 

o obiegu zamkniętym.

Układy zbiorowe pracy

[2-30] 
W naszych spółkach nie zawarliśmy z pracownikami układów zbiorowych pracy, ani też, kształtując 

relacje z pracownikami, nie odnosimy się w naszych działaniach wprost do układów zbiorowych innych 

organizacji. W spółkach z Grupy Kapitałowej Anwim nie pojawiła się też inicjatywa zawiązania związków 

zawodowych. W aspektach, do których z reguły odnoszą się takie dokumenty, bazujemy na przepisach 

prawa pracy, oferując pracownikom w wybranych przypadkach rozwiązania korzystniejsze od rozwiązań 

ustawowych, bazując na dobrych praktykach rynkowych. Nasze rozwiązania nie zawsze mają sformalizo-

wany charakter, który zazwyczaj jest ujmowany we wspomnianych zbiorowych układach pracy.
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Otoczenie 
społeczno-gospodarcze

Rynek i konkurencja 

30 lat temu zdecydowaliśmy się wejść z ofertą 

na bardzo trudny i wymagający rynek sprzedaży 

paliw. To sektor, w którym ta sama fi rma może być 

naszym dostawcą, partnerem i bezpośrednim kon-

kurentem, a odbiorcy są równocześnie naszymi 

partnerami jak i naszych dostawców. Działamy 

na rynku, który wymaga zachowania najwyższych 

standardów praktycznie w każdym obszarze 

działalności operacyjnej.

Nasze podejście do zarządzania obszarem 

transparentności kontraktów, sprawia, że mimo 

całej złożoności omawianego obszaru, nie byli-
śmy i nie jesteśmy podmiotem, którego sposób 
działania wzbudzałby wątpliwości organów 
administracji, zwłaszcza Urzędu Ochrony Kon-
kurencji. 

Tabela: Postępowania administracyjne związane z naruszeniem przepisów o ochronie konkurencji   
[206-1]  

Tabela: Wnioski o wydanie interpretacji prawa podatkowego lub wiążącej informacji stawkowej lub 
akcyzowej [207-3]  

2021 2020

liczba postępowań administracyjnych związanych z naruszeniem przepisów 

o ochronie konkurencji 

0 0 

2021 2020

Anwim S.A.

liczba wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego 3 1 

Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej 18 24

ESPPOL Trade S.A.

liczba wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego 2 1 

Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej 0 0

Wkład w życie gospodarcze

[202-1, 203-1, 203-2] 
Jako prywatny przedsiębiorca, właściciel sieci 

stacji paliw, wraz z naszymi konkurentami współ-
tworzymy infrastrukturę niezbędną dla funk-
cjonowania transportu drogowego w Polsce. 
Uważamy, że sieć stacji paliw na terenie całego 
kraju jest tak samo ważna, jak same drogi.

Jednocześnie razem z naszymi konkurentami, 

jesteśmy współodpowiedzialni za utrzymywanie 
strategicznych rezerw paliw, które w przypad-
ku braku dostaw surowca powinny umożliwić 
normalne funkcjonowanie gospodarki  naszego 
kraju przez wskazany okres. Obecna, trudna 

sytuacja geopolityczna pokazała dobitnie, jak 

ważne jest zabezpieczanie ciągłości dostaw 

i dywersyfi kacja źródeł zakupu tak surowca, jak 

i gotowych paliw.

Będąc pracodawcą, który poza własnymi pracow-

nikami, przyczynia się do tworzenia około dwóch 

tysięcy miejsc pracy u ajentów i franczyzobiorców, 

jesteśmy również istotnym płatnikiem podatków 
i innych danin publicznych. W ramach ciążących 

na nas zobowiązaniach, odprowadzamy:

• podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),

• podatek od towarów i usług (VAT),

• podatek akcyzowy,

• opłatę paliwową,

• opłatę emisyjną,

• podatek od nieruchomości,

• podatek od czynności cywilno-prawnych.

[201-4] 
W ramach ciążących na nas obowiązkach, odpro-

wadzamy podatek dochodowy od osób fi zycz-

nych oraz podatek dochodowy od osób prawnych 

z tytułu podatku u źródła. Jesteśmy również 

płatnikiem składek na PFRON. 

[207-1, 207-2] 
Zarówno Anwim S.A., jak i ESPPOL Trade S.A. reali-

zują obowiązek wskazany przez art. 27c ustawy 

z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz.U. z 2020 poz. 1406 z późn. zm.) 

poprzez upublicznianie informacji o realizowanej 

strategii podatkowej. W ramach przyjętej strate-

gii dążymy do zachowania pełnej zgodności ze 

wszystkimi ustawowymi obowiązkami, stawiając 

sobie za cel prawidłowe i terminowe regulowanie 

zobowiązań publiczno-prawnych oraz wywiązywa-

nie się z obowiązków formalnoprawnych w Polsce. 

Deklarujemy, że dokonywane przez nas transakcje 

mają charakter biznesowy i nie są motywowane 

tzw. planowaniem podatkowym. Podmioty działa-

jące w ramach naszej Grupy prowadzą aktywną 

działalność gospodarczą i nie służą celom struk-

turyzacji podatkowej ani unikaniu opodatkowania. 

Nasze spółki nie tworzą również struktur opartych 

o podmioty mające siedzibę lub zarząd w krajach 

stosujących tzw. szkodliwą konkurencję podatko-

wą (tzw. rajach podatkowych).

[207-3] 
W roku 2020 i 2021 nie zidentyfi kowaliśmy 

żadnych schematów podatkowych, które wy-

magałyby przekazania stosownej informacji 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. 

[207-4] 
W roku 2020 i 2021 spółki z GK Anwim nie doko-
nywały rozliczeń podatkowych na terytoriach lub 
krajach stosujących konkurencję podatkową.
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Zaangażowanie 
w życie publiczne

Jako organizacja, poza codzienną działalnością 

operacyjną, staramy się angażować w życie 

branży i współuczestniczyć w kształtowaniu jej 

rozwoju z zachowaniem najwyższych standar-

dów etycznych. Bierzemy udział w konsultowaniu 

proponowanych zmian prawnych lub tworzeniu 

ich propozycji. Co ważne czynimy to w sposób 

transparentny, wyłącznie poprzez organizacje 

branżowe, których jesteśmy członkiem. Owe 

organizacje są niejako platformą porozumienia 

i dialogu dla wielu podmiotów na co dzień będą-

cych konkurentami. Uważamy, że dialog pozwala 

osiągnąć konsensus, defi niować wspólne cele 

i podejmować działania będące odpowiedzią na 

wspólne wyzwania.

3 IFSF to międzynarodowy, stosowany m.in. w całej Europie, standard wymiany transakcji kart fl otowych (https://ifsf.org/); dzięki uczestnictwu 

w IFSF możemy umożliwić korzystanie z kart fl otowych spoza naszej sieci na naszych stacjach i odwrotnie.

 [2-28] 
Członkostwo w organizacjach
Jako Grupa Kapitałowa Anwim jesteśmy 

członkiem:

Polskiej Organizacji Przemysłu 

i Handlu Naftowego (POPiHN),

Polskiej Izby Paliw Płynnych 

(PIPP),

Polskiego Stowarzyszenia Paliw 

Alternatywnych (PSPA),

Stowarzyszenia Polska Grupa 

Caravaningowa (PGC),

International Forecourt 

Standards Forum (IFSF)3 – 

Essex Wielka Brytania.

Jako przedsiębiorstwo jesteśmy organizacją 
apolityczną i nie wspieramy w jakikolwiek 
sposób żadnej partii, ani innej organizacji 
politycznej. Unikamy włączania nas w spory, 
które mogą mieć zabarwienie polityczne 
i stawiać nas po którejś ze stron ewentual-
nego konfl iktu.

Tabela: Wsparcie partii politycznych [415-1] 

2021 2020

Całkowita wartość pieniężna fi nansowych i rzeczowych darowizn na cele polityczne 

wniesionych bezpośrednio i pośrednio przez organizację 

0 0 

Jednocześnie, jako organizacja szanujemy prawo 

naszych pracowników do posiadania własnych 

poglądów, w tym poglądów politycznych. 

Z założenia będziemy bezwzględnie piętnować 

wszelkie incydenty potencjalnego dyskrymino-

wania kogokolwiek za posiadany światopogląd. 

Szanujemy zaangażowanie naszych pracowników 

w życie publiczne, niezależnie od charakteru tej 

działalności, o ile tylko nie narusza ona prawa, ani 

nie sugeruje, że działają oni w imieniu GK Anwim.

Bycie dobrym i potrzebnym 
sąsiadem 

[413-1, 413-2] 
Planując dalszy, dynamiczny rozwój naszej sieci 

stacji paliw MOYA chcemy kłaść szczególny 

nacisk na to, by nasz rozwój był zrównoważony. 

Zrównoważony zarówno pod względem środo-

wiskowym, jak i społecznym. Nabywając nieru-
chomości i budując na ich terenie nowe stacje 
paliw czy też zawierając umowy o współpracy 
z franczyzobiorcami, chcemy prowadzić naszą 
działalność zachowując dobre stosunki ze spo-
łecznością lokalną, zwłaszcza z mieszkańcami 
najbliższej okolicy. Chcemy myśleć o sobie jak 
o dobrym sąsiedzie i realnie chcemy nim być.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nasze stacje, 
co jest zauważalne zwłaszcza na terenach mniej 
zurbanizowanych, są dla budżetów gmin wiej-
skich cennymi płatnikami podatków. Co więcej, 

dzięki nim u naszych ajentów i franczyzobiorców 

zatrudnienie znajdują mieszkańcy lokalnych 

społeczności. Co również istotne, nasze stacje 

zaspokajają potrzeby nie tylko podróżnych, ale 

również okolicznych mieszkańców. W szczególno-

ści nasze dobrze zaopatrzone sklepy wielobran-
żowe, stają się dla mieszkańców ich lokalnymi 
sklepami, w których mogą zrobić podstawowe 
zakupy. Niejednokrotnie wypełniają istniejącą 
lukę, stając się najbliższym i jedynym sklepem 
w okolicy.
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Pomoc potrzebującym 
i wyrównywanie szans 

Chcemy maksymalizować nasz pozytywny wkład 

w rozwój społeczny. Staramy się wspierać tych, 

których sytuacja jest nieco trudniejsza, by umoż-

liwić im lepszy start w dorosłe życie. Tak narodzi-

ła się koncepcja, by wesprzeć stowarzyszenie 

„Piękne Anioły”, szczególnie poprzez bezpośred-

nią pomoc w ramach akcji „Anioły idą do szko-
ły”. Wspomniana idea przyświecała pomysłowi 

oddania dodatkowej części zysków ze sprzedaży 

kawy na stacjach paliw, w ramach akcji „Szlachet-
nej Paczki”, osobom potrzebującym. Dodatkowej, 

ponieważ co do zasady już jego część, dzięki or-

ganizacji World Land Trust, trafi a do społeczności, 

w których kawa została wyhodowana.

MOYA zwalnia z teorii
W 2021 roku nawiązaliśmy współpracę z Fun-

dacją Zwolnieni z Teorii. W ramach wspólnych 

działań powstał program partnerski MOYA Polska, 

skierowany do uczniów szkół średnich. Celem 

programu było stworzenie przez uczniów, przy 

współudziale ekspertów Anwim S.A., projektów 

społecznych w szeroko pojętej tematyce dzia-

łania lokalnego. Współpraca z doświadczonym 

zespołem MOYA stanowiła wyjątkową szansą 

na rozwój osobisty uczestników programu. 

Przedsięwzięcie miało na celu z jednej strony 

aktywizację uczniów i edukację ich poprzez 

praktykę, z drugiej – działanie na rzecz lokalnych 

społeczności. Uczestnicy, którzy zarejestrowali się 

na stronie internetowej www.zwolnienizteorii.pl, 

krok po kroku prowadzeni byli przez realizację 

własnego projektu społecznego – od koncepcji, 

po jego realizację.

Podczas całego procesu planowania, wdrażania 

i rozwijania danego przedsięwzięcia, uczestnicy 

programu otrzymywali również wsparcie mery-

toryczne i inspiracyjne ekspertów Anwim S.A. 

oraz lokalnych stacji paliw MOYA. Każdy projekt 

otrzymał swojego indywidualnego mentora, który 

aktywnie uczestniczył w pracach. Za realiza-

cję projektu w programie MOYA Polska, każdy 

uczestnik uzyskał certyfi kat poświadczający 

działanie na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Trzy projekty, które realizowane były wspólnie 

z MOYA, znalazły się wśród najlepszych inicjatyw, 

realizowanych w Polsce. Były to projekty: Terrain 

Story, Retro Maków oraz Aport!. 
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Anioły idą do szkoły
Nie każde dziecko może mieć prawdziwą szkolną 

wyprawkę. Jako Grupa Kapitałowa Anwim oraz 

sieć stacji paliw MOYA, poprzez współpracę 

ze Stowarzyszeniem Piękne Anioły, pomagamy 

wypełnić plecaki najuboższych dzieci.

Zbiórka przyborów szkolnych: linijek, farb, plaste-

liny, kredek, zeszytów, bloków, piórników, fl ama-

strów, spinaczy, zakładek, cyrkli, gumek i innych 

artykułów przydatnych w szkole jest przeprowa-

dzana w biurze Anwim. Stowarzyszenie Piękne 

Anioły stawia sobie za cel pomoc dzieciom 

dorastającym w szczególnie trudnych warunkach. 

Chcemy uczynić ich świat bardziej kolorowym 

i radosnym – przywrócić im dzieciństwo – dlatego 

zdecydowaliśmy się przyłączyć do organizowanej 

co roku w sierpniu akcji „Anioły idą do szkoły”.
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Zbiórka nakrętek 
na stacjach MOYA
Akcja była typową inicjatywą oddolną. Pracow-

nicy stacji paliw MOYA w Dębicy zaangażowali 

się w pomoc na rzecz półrocznej dziewczynki, 

która urodziła się z bardzo rzadkim, nieuleczal-

nym schorzeniem genetycznym, jakim jest zespół 

wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji, zwanym 

„Klątwą Ondyny”.

W odpowiedzi na takie oddolne zapotrzebowanie, 

w 2021 r. postawiliśmy pięć „pojemników – serc”, 

służących do zbiórki nakrętek. Trafi ły one na 

stacje w Poznaniu, Kołobrzegu, Elblągu, Jeleniej 

Górze i Zatorze. Każda ze stacji, na którą trafi ał 

pojemnik, mogła podjąć decyzję na jaki cel chce 

przeznaczyć zbierane nakrętek.

MOYA krew się liczy 
Akcje krwiodawstwa stają się stałym elementem 

działalności społecznej sieci stacji paliw MOYA 

i cieszą się rosnącą popularnością. Właściciele, 

ajenci, pracownicy i klienci naszych stacji bardzo 

aktywnie angażują się w organizowanie akcji, 

których celem jest pomaganie innym ludziom.

W styczniu 2021 roku, na jednej z naszych stacji 

paliw, zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich, 

zdecydowaliśmy się pilotażowo zorganizować we 

współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) zbiórkę krwi. Na 

parkingu stacji zaparkował autobus, będący mo-

bilnym punktem pobrań i z 26 zarejestrowanych 

osób, 17 osób zakwalifi kowało się do oddania 

krwi. W efekcie do potrzebujących mogło trafi ć 

7 litrów 650 ml krwi.

Kolejne akcje przeprowadziliśmy m.in. w Całowa-

niu k. Warszawy i Zatorze, zbierając łącznie kilka-

dziesiąt litrów krwi. Same akcje wpisały się też na 

stałe do kalendarza wydarzeń społecznych, 

w które angażuje się nasza fi rma.

Co nas szczególnie cieszy, szereg ze zrealizowa-

nych przez nas działań, to inicjatywy całkowicie 

oddolne. Są to pomysły pracowników, które 

z lokalnych akcji, przeradzały się w akcje ogól-

nofi rmowe. Niejednokrotnie zrealizowane 

i w jakimś sensie przetestowane na jednej stacji 

paliw inicjatywy, były następnie kopiowane i reali-

zowane na kolejnych, przy akceptacji i wsparciu 

kadry kierowniczej. Tak było zarówno ze zbiórką 
nakrętek czy krwiodawstwem.

Szlachetna kawa 
na stacjach paliw MOYA
Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem 

Wiosna przy kolejnej akcji Szlachetna Paczka. 

W ramach współpracy od każdej kawy, zakupionej 

w grudniu 2020 r., na dowolnej stacji paliw 

sieci MOYA, część zysku została przeznaczona 

na działalność Stowarzyszenia.

Szlachetna Paczka to ogólnopolskie przedsię-

wzięcie, którego celem jest pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Początki 

Szlachetnej Paczki sięgają 2001 roku. Wyjątko-

wość tego projektu polega na tym, że jest 

realizowany przez darczyńców i wolontariuszy 

„u podstaw”. Wolontariusze szukają rodzin i osób 

w potrzebie oraz wypracowują najskuteczniejszą 

formę wsparcia. Darczyńcy zaś przygotowują 

właściwą pomoc. Stowarzyszenie Wiosna tworzy 

rozwiązania systemowe, dzięki którym konkretny 

człowiek pomaga konkretnym osobom.
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Działania sponsoringowe

Chcemy, by nasze marki, zarówno Anwim, jak 

i MOYA, były dobrze rozpoznawalne i wzbudzały 

pozytywne emocje. Popularyzując naszą markę, 

wspieramy inicjatywy które przekazują dzieciom 

i młodzieży pozytywną energię jak również wspie-

ramy młodych sportowców. 

Współpracujemy z Parkiem Rozrywki Energylan-

dia. Jako sieć stacji paliw MOYA, stworzyliśmy 

strefę MOYA Formuła, której główną atrakcją 

jest Roller Coaster. Oprócz wspomnianej atrakcji 

odwiedzający naszą strefę mogą skorzystać 

z klasycznego autodromu oraz planetarium.

Dzięki współpracy z Moja 

Fundacja w Jeleniej Górze, 

poprzez Akademię Piłkar-
ską VICTORIA, otwieramy 

przed każdym dzieckiem 

(niezależnie od możliwości 

fi nansowych, sytuacji rodzin-

nej i miejsca zamieszkania) szanse na rozpoczę-

cie przygody z piłką nożną.

Sieć stacji paliw MOYA jest sponsorem tytularnym 

klubu siatkarskiego kobiet Radomka Radom. 

Wspieramy również wielu innych, ambitnych spor-

towców. Naszymi podopiecznymi są m.in.:

• Dominika Baćmaga. Mistrzyni Polski i młodzie-

żowa mistrzyni Europy w sztafecie 4x400 me-

trów. Niespełna 26-letniej zawodniczce udało 

się wywalczyć minimum olimpijskie i pojechać 

na igrzyska w Tokio,

• Jędrzej Żuralski. Jako reprezentant w sportach 

motorowych, wielokrotnie stawał na podium 

w zawodach Supermoto.

Szczególne miejsce wśród podopiecznych zaj-

muje amatorska drużyna kolarska MOYA Racing 
Team, na której czele stoi kierowca jednej 

z naszych cystern, pan Robert Rusek.
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Grupa 
Kapitałowa 
Anwim 
a środowisko 
naturalne

Szacunek do środowiska naturalnego 

i konieczność działania w taki sposób, który 

możliwie najmniej je obciąża, został zapisany 

w naszej Polityce bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony środowiska. Determinuje 

to nasze codzienne podejście do pracy 

i działalności operacyjnej. Spoglądając 

w przyszłość już dziś wprowadzamy pilota-

żowe rozwiązania na wybranych stacjach an-

gażując się w działania w ramach Polskiego 

Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), 

którego jesteśmy członkiem. Przyszłość 
jawi się bezemisyjnie, zmienią się paliwa, 
zmienia się sposób napędzania naszych 
pojazdów. Niezmienne pozostanie jedynie 
to, że zawsze będziemy, zgodnie z naszą 
misją, zapewniać naszym klientom paliwa, 
które napędzają ich działania. 

Wpływ na klimat

Ślad węglowy produktów 

[305-5] 
Na chwilę obecną największym, a zarazem naj-

trudniejszym do ograniczenia, jest pośredni ślad 

węglowy, związany z użytkowaniem produktów 

sprzedawanych przez nas, czyli spalaniem paliw 

zakupionych przez naszych klientów. Poprzez 
innowacje takie, jak paliwo ON MOYA Power, 
wpływamy na pośrednie zmniejszenie emisji. 
Takie paliwa, dzięki specjalnym dodatkom, 

pozwalają zredukować zużycie paliwa średnio 

o ok. 3-4%, a tym samym zmniejszyć emisję ga-

zów cieplarnianych. Pozwalają również poprawić 

czystość samych spalin. Niemniej realne możliwo-

ści zmniejszenia emisyjności paliw takich, jak ben-

zyna czy olej napędowy są bardzo ograniczone. 

Do radykalnej zmiany sytuacji przyczynić się może 

dopiero zmiana struktury transportu, tj. wzrost 

udziału pojazdów o alternatywnym napędzie 

i w efekcie zmiana struktury sprzedawanych paliw. 

Wraz z rosnącym udziałem pojazdów napędza-

nych paliwami alternatywnymi, ślad węglowy 

będzie się realnie zmniejszał.

[302-2] 
Sprzedane przez nas w 2021 roku paliwa, po 

spaleniu przyczyniły się wg naszych szacunków 

do wytworzenia 97 759 399 GJ energii oraz jed-

nocześnie do wyemitowania 6 678 160 ton CO
2
.
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Innowacyjne paliwo ON MOYA Power

ON MOYA Power to paliwo, którego formuła w całości została opracowana w Polsce przy współpracy 

z krakowskim Instytutem Nafty i Gazu. To uznana placówka badawcza, podległa Ministrowi Gospo-

darki, która od dziesięcioleci prowadzi intensywną działalność na rzecz krajowego górnictwa nafty 

i gazu, a na swoim koncie posiada liczne patenty i wynalazki.

W skład pakietu dodatków wzbogacających paliwo ON MOYA Power wchodzą:

• detergenty, przywracające i utrzymujące czystość wtryskiwaczy,

• składniki przeciw pienieniu,

• inhibitor, chroniący przed korozją,

• składnik smarnościowy, przeciwdziałający zatarciu pomp paliwowych,

• odwaniacz, niwelujący nieprzyjemny zapach,

• stabilizator, poprawiający stabilność paliwa,

• depresator, ułatwiający rozruch silnika przy niskich temperaturach.

Dzięki podwyższonej liczbie cetanowej możliwe jest też zmniejszenie spalania i zwiększenie mocy 

silnika. Efekty korzystania z uszlachetnionego paliwa ON MOYA Power widoczne są już po kilku tan-

kowaniach, po których odwrócony zostaje proces tworzenia się osadów na wtryskiwaczach i w ukła-

dzie paliwowym. Docelowo ON MOYA Power może przywrócić sprawność działania układu paliwo-

wego i silnika do fabrycznych osiągów. Większa moc silnika idzie w parze z odczuwalnie mniejszym 

spalaniem paliwa, średnio o ok. 3-4%. Ulepszony olej napędowy wycisza pracę silnika i zmniejsza 

emisję szkodliwych spalin do środowiska. Natomiast specjalny pakiet dodatków zimowych poprawia 

temperaturę blokady zimnego fi ltra i dodatkowo ułatwia rozruch przy silnych mrozach.

Paliwo ON MOYA Power, także w specjalnej wersji zimowej, dostępne jest na wybranych 

stacjach paliw MOYA, oznaczonych specjalną ikoną na pylonie, przy dystrybutorach.

Oszczędność energii  

Prowadzona przez nas działalność operacyjna 

wiąże się z zapotrzebowaniem zarówno na pali-

wa, jak i na energię dostarczaną przez dostawców 

zewnętrznych. 

Optymalizacja śladu węglowego transportu
[305-5] 
Oferowane paliwa trzeba dostarczyć bezpo-

średnio do klienta lub pośrednio na stację paliw. 

Transport oznacza dodatkową emisję i związany 

z nią ślad węglowy. Możemy mieć ją pod kontrolą 

dzięki sprawnemu planowaniu logistycznemu oraz 

fl ocie transportowej najnowszej generacji. Dobre 

planowanie przewozów, pozwala zmniejszyć licz-

bę przejechanych kilometrów, co bezpośrednio 

przekłada się na oszczędności fi nansowe i środo-

wiskowe. Z kolei nowoczesne ciągniki siodłowe, 

to bardziej ekonomiczne silniki i niższe zużycie 

paliwa. To w efekcie mniejsza emisja spalin. 

To również mniej toksyczny ich skład. Wyko-
rzystywana przez nas fl ota to 50 cystern do 
przewozu paliw płynnych oraz trzy cysterny do 
przewozu gazów. To również wspomniane, nowe 

ciągniki siodłowe marki MAN i DAF, a także na-

czepy Stokota oraz BC LDS. Wszystkie spełniają 
najwyższą normę czystości spalin EURO64. 

Posiadamy również fl otę samochodów osobo-

wych i mniejszych pojazdów o masie do 3,5 tony.

4 Choć inwestycje i koszty operacyjne związane z fl otą transportową, w związku ze spełnieniem nomy Euro6, stanowią aktywność uwzględ-

nioną w tzw. taksonomii, są wykluczone przez techniczne kryteria kwalifi kacji ze względy na wykorzystywanie pojazdów do transportu paliw 

kopalnych.

Oszczędne źródła światła
[305-5] 
Wytwarzanie we własnym zakresie lub zakup 

zeroemisyjnej energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych nie zwalnia nas z odpowie-

dzialności za racjonalne i oszczędne nią 

gospodarowanie. Na istniejących, starszych 

stacjach sukcesywnie wymienimy źródła 

światła na energooszczędne LED. Na nowych 

stacjach już od kilku lat instalujemy wyłącz-

nie wspomniane źródła światła. W rezultacie 

około 80% oświetlenia na naszych stacjach, 

to właśnie LED. Co więcej standardem stało 

się wykorzystanie pod wiatami stacji paliw 

zintegrowanych czujników obecności 

i zmierzchu. Takie rozwiązanie pozwala m.in. 

zredukować poziom światła o około 30%, 

gdy klienta nie ma w pobliżu dystrybutorów.

Ekologiczne lodówki i chłodnie

Prawie każdy – w tym nasi klienci – lubi zajrzeć 

do lodówki. Niestety ciągłe otwieranie drzwi to 

duże straty energii. Dlatego w naszych sklepach 

chcemy zastosować innowacyjne rozwiązanie 

technologiczne. To inteligentne drzwi lodówki, 

które ograniczają ilość traconej energii. Wystarczy 

przyłożyć dłoń i żaluzjowe drzwi otworzą się – 

to wielka wygoda, a jednocześnie oszczędność 

energii. Sukcesywnie zwiększamy też liczbę 

witryn i lodówek zamkniętych w stosunku do 

liczby witryn otwartych.
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Zielona energia
Nasze biuro, jak również nasze stacje paliw, do 

normalnego funkcjonowania potrzebują dostaw 

energii elektrycznej i cieplnej. Część stacji paliw, 

tam gdzie nie ma możliwości podłączenia ich do 

miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewana jest ga-

zem lub olejem opałowym. Każdy z tych elemen-

tów oznacza pośrednią lub bezpośrednią emisję 

gazów cieplarnianych. Niemniej, choć skala tego 

śladu jest znacząco mniejsza od śladu związane-

go z użytkowaniem sprzedawanych przez 

nas produktów, w przypadku naszej działalności 

operacyjnej, mamy o wiele większe możliwość 

do efektywnego ograniczania śladu węglowego.

[305-5] 
Jeżeli chodzi o energię elektryczną, stopniowo 

na kolejnych stacjach instalujemy i będziemy 

instalować panele fotowoltaiczne (PV). Poszcze-

gólne instalacje na dachach i wiatach stacji 

paliw skalowane są z uwzględnieniem danych 

o zużyciu energii elektrycznej w danej lokalizacji 

oraz uwarunkowań technicznych obiektu. Celem, 

realizowanych na coraz większą skalę inwestycji, 

jest zarówno eliminowanie części śladu węglowe-

go, jak również efektywne kosztowo ograniczanie 

uzależnienia od coraz droższej energii elektrycz-

nej z sieci. 

Ponieważ pierwsze trzy instalacje miały miejsce 

pod koniec 2021 roku, wolumen wyprodukowanej 

w 2021 roku energii był jeszcze niewielki. Wypro-

dukowaliśmy 6,6 MWh. W kolejnych latach udział 

energii ze słońca będzie rósł, ale już ten niewielki 

wolumen czystej energii oznaczał, że do atmosfe-

ry trafi ło o 4,6 tony CO
2
 mniej.

Nawiązaliśmy współpracę ze spółką Axpo 

Polska na dostawy energii elektrycznej na 

stacjach własnych. Energia elektryczna 

oferowana przez Axpo pochodzi wyłącznie 

ze źródeł odnawialnych. Tym samym, jako 
Anwim S.A. dołączyliśmy do grona „Firm 
z dobrą energią 2021”, co zostało potwier-
dzone specjalnym certyfi katem. Energia 
elektryczna wytwarzana na nasze potrzeby 
pochodzi przede wszystkim z trzech źródeł: 
wiatru, wody i energii słonecznej. 

Rekuperacja ciepła
[305-5]  
Dzięki rekuperacji ciepła jesteśmy w stanie 

uzyskać znaczące oszczędności energii. Takie 

instalacje są dziś jednym z fundamentów budow-

nictwa ekologicznego. Jej głównym zadaniem jest 

utrzymanie wysokiej jakości powietrza wewnątrz 

budynku, z jednoczesną minimalizacją strat 

energii, która w standardowych rozwiązaniach 

„ucieka” przez kominy wentylacyjne. W instalacji 

wyposażonej w wymiennik zwany rekuperatorem 

dochodzi do zjawiska ogrzania jednego strumie-

nia powietrza od drugiego, bez ich mieszania. 

Dziś takie urządzenia wykorzystywane są na 

wszystkich naszych własnych stacjach. Rzeczywi-
sta sprawność układu rekuperacji to 50-60%. 
W efekcie uzyskujemy oszczędności na pozio-
mie 30%. To mniej spalonego gazu, mniej zaku-
pionej energii. Mówiąc inaczej, to mniejszy ślad 
węglowy.

Kompensując emisję CO2, pomagamy 
odtwarzać Bory Tucholskie 

We wrześniu 2021 roku zainicjowaliśmy 

współpracę z Lasami Państwowymi. Dzięki 

przekazanej przez nas darowiźnie udało się 

nie tylko wspólnie zasadzić 3 ha lasu, ale był 

to las odtworzony w miejscu drzewostanu 

na terenie Borów Tucholskich zniszczonego 

przez wichurę. Dzięki tej inicjatywie nasi pra-

cownicy, wspólnie z leśnikami, przyczynili się 

do posadzenia ok. 24 tys. nowych drzew.

W efekcie nasze działanie ma podwójny 

wymiar: z jednej strony, fi nansowanie zale-

sień można i należy traktować jako nasze 

działanie na rzecz kompensacji naszej emisji 

CO
2
, z drugiej jednak wspierając odtworzenie 

zniszczonych w wyniku huraganu, terenów 

leśnych, przyczyniamy się do odbudowy 

unikalnych i cennych przyrodniczo obszarów.
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Tabela: Zużycie paliw i energii w organizacji [302-1, 302-3] 

Paliwo / źródło energii j.m. 2021

benzyna tony  17,80 

litry  24 017,00 

GJ 779,00    

olej napędowy (ON) tony  2 402,80 

litry  2 847 342,00 

GJ 102 057,00    

LPG tony  3,60 

litry  6 885,00 

GJ 168,00    

gaz ziemny tony  9,90 

m3  12 380,00 

GJ 444,00    

olej opałowy tony  23,80 

litry  28 169,00 

GJ 1 010,00    

energia elektryczna (zakupiona) MWh  17,80 

GJ 54 061,00    

Łącznie zużyta energia GJ 158 519,00    

Efektywność energetyczna (energia zużyta przez organizację/przychód) GJ/ mln zł 19,47

Ślad węglowy prowadzonej 
działalności i sprzedawanych 
paliw

[305-5]  
Łączny bezpośredni ślad węglowy Grupy Kapita-

łowej Anwim jest generowany przede wszystkim 

przez transport paliw i związane z nim spalanie 

oleju napędowego. Odpowiada ono za blisko 

98% całej bezpośredniej emisji CO
2
 (zakres 1). 

Poszczególne emisje z pozostałych spalanych pa-

liw odpowiadają za mniej niż 1% bezpośredniego 

śladu węglowego (zakres 1). Opisane zależności 

pokazują ograniczoną dalszą możliwość optyma-

lizowania śladu węglowego emisji bezpośredniej, 

która praktycznie w całości jest pochodną trans-

portu. Emisję CO
2
 w transporcie zredukowano 

dzięki podjętym działaniom do poziomu, w którym 
5 w kalkulacji śladu węglowego przyjęto wskaźnik emisyjności publikowany przez KOBiZE, który jest przeciętnym wskaźnikiem dla energii sprze-

dawanej w Polsce, co zawyża wyniki Grupy na jej niekorzyść.

Komentarz: emisję wyliczono jako sumę iloczynów wolumenów odpowiednio zużycia lub sprzedaży poszczególnych paliw i właściwych dla 

nich wskaźników emisyjności opublikowanych w UK Government Conversion Factors for greenhouse gas (GHG) reporting (2021, ver. 2.0). 

W przypadku całości zakupionej energii elektrycznej przyjęto jej przeciętną emisyjność wg informacji publikowanych przez KOBiZE. Szacu-

nek emisji ze spalania sprzedawanych paliw nie uwzględnia śladu węglowego użytkowania innych sprzedawanych produktów, tj. produktów 

pozapaliwowych (np. płyny do spryskiwaczy) i dodatków do paliw (AdBlue). Niemniej nieuwzględniony ślad węglowy tych produktów wydaje się 

być znikomy tak ze względu na charakter użytkowania tych produktów, jak również mając na uwadze wolumen ich sprzedaży w odniesieniu do 

wolumenu sprzedawanych paliw. W efekcie może być w ocenie Grupy traktowany jako niematerialny. Emisję zakresu 3, związaną z transportem 

paliw przez podmioty trzecie, oszacowano wg ich udziału w całkowitym wolumenie transportu na bazie wyliczeń o śladzie węglowym transpor-

tu własnego.

Tabela: Emisja CO2 [305-1, 305-2, 305-3, 305-4]

j.m. 2021 %

Spalanie paliw (Zakres 1)

benzyna tony 52,35 0,0%

olej napędowy (ON) 7 047,37 0,1%

LPG 10,71 0,0%

gaz ziemny 24,98 0,0%

olej opałowy 69,72 0,0%

Suma (Zakres 1) 7 205,12 0,1%

Wyprodukowanie zakupionej energii (Zakres 2)

energia elektryczna tony 10 482 0,2%

Suma (Zakres 2) 10 482 0,2%

Użytkowanie produktów sprzedawanych przez Grupę (Zakres 3)

szacunkowa emisja ze spalania sprzedawanych paliw tony 6 678 160 99,7%

transport paliw zlecony podmiotom trzecim 57 0,0%

Suma (Zakres 3) 6 678 217 99,7%

Całość (Zakres 1+2+3) 6 695 904 100,0%

Intensywność emisji (emisja CO
2
/przychód) kg/zł 0,82

osiągnięcie dalszych redukcji będzie trudne. 

Działania w przypadku pozostałych źródeł emisji, 

choć podejmowane i przynoszące wymierne ko-

rzyści, będą miały jednak ograniczony wpływ na 

całokształt wyniku.

Montaż i wykorzystanie kolejnych instalacji foto-

woltaicznych na stacjach paliw pozwolą znaczą-

co ograniczyć zakup energii elektrycznej, a ta 

wytwarzana we własnym zakresie będzie energią 

zeroemisyjną. Jednocześnie też zakupy energii 

od jej zewnętrznych dostawców w coraz więk-

szym zakresie realizowane będą w oparciu 

o energię ze źródeł odnawialnych (OZE), która 

ma zerowy ślad węglowy5, co pozwoli ograniczyć 

do minimum ślad węglowy Grupy w tym zakresie.
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Jednocześnie jednak należy mieć na uwadze to, 

że całkowity ślad węglowy Grupy zdominowany 

jest przez ślad węglowy sprzedawanych produk-

tów (zakres 3), stanowiący 99,7% całości emisji 

związanej z naszym funkcjonowaniem. Zakres 1, 

czyli głównie transport paliw, to 0,1% całego śladu 

węglowego. Zużycie energii, przy niekorzystnym 

założeniu o jej emisyjności, to 0,2% emisji. Tym 

samym jako Grupa możemy skutecznie zarządzać 

jedynie 0,3% naszego śladu i w miarę możliwo-

ści podjęliśmy już działania, które pozwolą go 

zmniejszyć do minimum lub wręcz wyeliminować. 

Pozostała część emisji będzie redukowana 

wraz z postępującą transformacją gospodarki, 

w tym transportu, ku gospodarce zrównoważonej. 

Dopiero zastąpienie konwencjonalnych paliw 

kopalnych i silników spalinowych, alternatywnymi 

jednostkami napędu, pozwoli na radykalną zmia-

nę wyników.
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Ochrona 
bioróżnorodności

[304-2] 

Staramy się, by każda z naszych stacji paliw, 

za której budowę i utrzymanie odpowiadamy, 

była bezpieczna dla otoczenia przyrodnicze-

go i możliwie najlepiej w nie wkomponowana. 

Ponieważ każda stacja paliw jest inwestycją 

potencjalnie oddziałującą na środowisko natu-

ralne, dla każdej, nawet jeśli nie leży na obszarze 

szczególnie cennym przyrodniczo, konieczne jest 

otrzymanie stosownej decyzji środowiskowej. 

Obecnie obowiązujące i rygorystycznie przez 

nas przestrzegane przepisy, regulują kwestę za-

bezpieczeń, które mają na celu ograniczenie do 

minimum prawdopodobieństwa wystąpienia oraz 

minimalizacji skutków środowiskowych potencjal-

nych skażeń. Przykładowo, dystrybutory i obszar, 

na którym tankowane są pojazdy, jest obszarem, 

który ma kształt nieprzepuszczalnej tacy znaczą-

cych rozmiarów. Jest ona, poza widoczną dla oka 

kierowcy powierzchniową betonową, dodatkowo 

izolowana i całkowicie odseparowana od gruntu. 

Dlatego też paliwo, które by się na niej znalazło, 

nie może przesiąknąć ani do gruntu, ani do wód 

gruntowych. Paliwo, abstrahując od neutralizacji 

sorbentem, może spłynąć do zamkniętego ukła-

du z separatorem, umożliwiającym jego prze-

chwycenie w sposób bezpieczny dla środowiska.

Co więcej rozwiązaniem, które jest dziś obliga-

toryjne dla infrastruktury technicznej stacji paliw, 

jest składowanie paliw w tzw. zbiornikach 

dwupłaszczowych. Dodatkowo w przestrzeni 

pomiędzy podwójnymi ścianami zbiorników 

instalowane są sondy, mogące wykryć ewentu-

alne nieszczelności. W przypadku stacji MOYA 

stosujemy monitoring, opierający się zarówno 

o sondy pływakowe, jak i o sondy oparowe. 

Jesteśmy zatem w stanie wychwycić uszkodzenie 

oraz nawet najmniejszą nieszczelność, tak obu-

dowy zewnętrznej, kiedy do przestrzeni między 

płaszczami dostałaby się woda, jak również kiedy 

w przestrzeni tej odnotowano by choćby opary 

paliwa.

[304-1] 
Żadna ze stacji własnych, nie leży na terenach 

szczególnie cennych przyrodniczo, ani w ich bez-

pośrednim sąsiedztwie. Taka sytuacja ma miejsce 

w odniesieniu do jednego z planowanych obiek-

tów, którego budowa jeszcze się nie rozpoczęła.

Tabela: Znaczące wycieki* [306-3] 

 Wyszczególnienie 2021 2020

liczba wycieków 0 1

wolumen wycieku paliwa (w litrach) 0 7 200

*znaczący wyciek - wyciek, który został, ze względu na rodzące zobowiązania, uwzględniony w sprawozdaniu fi nansowym organizacji (lub jest 

rejestrowany jako wyciek przez organizację)

Caff e MOYA a ochrona bioróżnorodności

Aromat świeżo mielonej i parzonej 

kawy, a przede wszystkim jej 

wyważony smak, mogą stanowić 

o wyjątkowości miejsca. 

Komponowanie mieszanek 

i samo palenie kawy, porów-

nywane jest ze sztuką. 

Przy wsparciu specjalistów 

z fi rmy Miko, dostarcza-

jących kawę na nasze 

stacje paliw, udało się nam 

opracować mieszankę, która 

cieszy się popularnością wśród 

naszych klientów. 

Proponowana odwiedzającym nasze stacje 

podróżnym kawa jest mieszanką, paloną 

i pakowaną w mieście Turnhout. Miko pali 

kawę energią pochodzącą ze słońca, a po-

wstające w tym procesie odpady organiczne 

zwraca przyrodzie. Dodatkowo współpraca 

z funduszem World Land Trust (WLT), który 

w ciągu, przekłada się na wymierne wspar-

cie ochrony lasów deszczowych w Ameryce 

Południowej, czyli w miejscu, gdzie dojrzewa 

nasza kawa.

World Land Trust  

jest międzynarodo-

wą charytatywną 

organizacją ochrony 

przyrody, ratującą – akr za akrem – najważ-

niejsze pod względem biologicznym i zagro-

żone światowe siedliska przyrody. Od chwili 

powstania w 1989, WLT fi nansuje organizacje 

partnerskie na całym świecie w celu tworze-

nia rezerwatów i udzielania trwałej ochrony 

siedliskom i przedstawicielom dzikiej przyro-

dy. Celem organizacji jest m.in. ochrona 

i zrównoważone zarządzanie ekosystemami 

przyrodniczymi na świecie, zachowanie ich 

bioróżnorodności, ale też wsparcie lokalnych 

społeczności, które angażują się w ochronę 

terenów, na których zamieszkują.

Łąki kwietne w miastach, 
w których obecne są stacje MOYA

Łąki to nie tylko bardzo ważny element kra-

jobrazu. Mają one kluczowe znaczenie dla 

zachowania różnorodności biologicznej. 

Są naturalnym środowiskiem życia ogrom-

nej ilości zwierząt, szczególnie owadów. 

Wspomagają magazynowanie wody desz-

czowej w glebie, oczyszczają powietrze, 

a także zużywają tony CO
2
 i magazynują 

go w ziemi zamiast w powietrzu. Łąki kwiet-

ne możemy tworzyć wszędzie: w centrach 

miast, w naszych ogródkach i na polach. 

Przed nami wiele pracy fi zycznej, ale 

i wielka misja edukacyjna. Musimy zwięk-

szyć przeciętną świadomość roli łąk dla 

środowiska naturalnego.

Wspólnie z Fundacją 
Łąka do 2025 roku 
chcemy zasiać 

150 000 m2 łąk, które wyżywią nawet 
1 035 000 pszczół.
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Gospodarka 
wodno-ściekowa

Surowce i materiały

[303-1, 303-2]

Wodę na stacjach czerpiemy w większości 

z lokalnych wodociągów miejskich lub 

gminnych. Jest ona wykorzystywana wyłącznie 

do wspomnianych celów bytowych oraz w na-

szych myjniach. Warto wspomnieć, że nasze myj-

nie automatyczne pracują w oparciu o zamknięte 

systemy obiegu wody. 

Powstające ścieki – po podczyszczeniu w sepa-

ratorach – najczęściej trafi ają do komunalnej sieci 

kanalizacyjnej, a dalej do oczyszczalni ścieków. 

W lokalizacjach, w których nie ma technicznej 

możliwości podłączenia stacji paliw do sieci 

kanalizacyjnej, nieczystości są regularnie wywo-

żone wozami asenizacyjnymi, a następnie trafi ają 

do oczyszczalni, gwarantującej bezpieczne ich 

zagospodarowanie.

Minimalizując nasz wpływ na lokalne otoczenie 

przyrodnicze, przy braku komunalnej instalacji 

deszczowej, zagospodarowujemy wody opadowe 

i roztopowe w ramach należących do nas dzia-

łek. W zależności od specyfi ki konkretnej działki 

stosujemy rozsącz wód odpadkowych 

do gruntu lub ich retencjonowanie w zbiornikach 

podziemnych lub otwartych zbiornikach odparo-

wujących. Zebraną w ten sposób wodę wykorzy-

stujemy np. do podlewania zieleni.

Tabela: Pobór wody i odprowadzone ścieki [303-3, 303-4, 303-5] 

Wyszczególnienie j.m. 2021

Zakupiona woda oraz ścieki odebrane przez podmioty trzecie (kanalizacja, wywóz) m3 44 433,21

Materiały opakowaniowe

Oferując klientom produkty pod marką MOYA, 

ponosimy odpowiedzialność za wprowadzane 

na rynek opakowania. Oznacza to m.in. zobowią-

zanie do zapewnienia recyklingu co najmniej 

w stopniu wymaganym przez prawo. Mając to na 

uwadze, współpracujemy z profesjonalną organi-
zacją odzysku opakowań, które w naszym imieniu 

realizuje ten obowiązek.

Ekologiczne środki czystości

Na wszystkich stacjach własnych sieci MOYA 
od 2021 roku wykorzystujemy profesjonalne 
i ekologiczne środki czystości marki CAF Out-

door Cleaning. Innowacyjne produkty wykorzystu-

ją tzw. technologię bioremediacji. Jest to unikato-

wy sposób usuwania zanieczyszczeń substancji 

ropopochodnych za pomocą żywych mikroorgani-

zmów, które rozkładają zanieczyszczenia na neu-

tralny wodór oraz tlen. Tym samym zapobiegają 

parowaniu plam paliwa i wnikaniu zanieczyszczeń 

w glebę. Co więcej, dzięki wyjątkowej efektywno-

Jednocześnie dążymy we współpracy z wytwór-

cami produktów, produkowanymi na naszą rzecz, 

do takiego projektowania, które optymalizowało-

by masę opakowań i możliwie najmniej obciążało 

środowisko naturalne.

Tabela: Wykorzystane materiały przyjazne środowisku

Materiał j.m. 2021 2020

opakowania z tworzyw sztucznych (np. butelki PET, folia, taśma) kg 55 465,27 41 887,18

opakowania z aluminium (np. puszki po napojach) 6 069,91 803,77

opakowania ze stali (np. kapsle, taśmy, zapinki) 921,17 148,21

opakowania z papieru lub tektury (np. kartony, pudełka, etykiety) 141 066,74 75 094,73

opakowania ze szkła (np. butelki) 27 064,80 4 354,56

opakowania z drewna (np. palety, skrzynki, ramy) 22 949,79 99,29

Pozostałe opakowania (np. ceramiczne, bambusowe, tekstylne) 2 041,92 116,09

Łącznie 255 579,59 122 503,83

ści, pozwalają znacznie skrócić pro-

ces czyszczenia, wydatnie redu-

kując zużycie wody. Produkty 

te, zgodne są z europejskimi 

normami OSHA dotyczącymi 

bezpieczeństwa i zdrowia 

w pracy, przeznaczone są 

do regularnego stosowa-

nia na podjazdach oraz do 

czyszczenia dystrybutorów 

i pistoletów. Środki zapewniają 

wysoką skuteczność i bezpieczeństwo, a przy tym 

są przyjazne środowisku.
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Ekologiczne naczynia 
na naszych stacjach

Naszym klientom oferujemy sztućce wykonane 
z drewna, eliminując użycie tworzyw sztucznych. 

Podobnie wcześniej stosowane plastikowe toreb-

ki i talerzyki, zastąpiliśmy materiałami z papieru.

Podobne podejście do naczyń wprowadziliśmy 

w naszych biurach. Wycofaliśmy dawniej wyko-

rzystywane naczynia jednorazowe, zastępując je 

tradycyjnymi naczyniami i sztućcami wielokrotne-

go użytku.

Meble i sufi t tworzone 
z materiałów recyclingowych

Docelowo w sieci MOYA chcemy zwiększyć 
użycie materiałów recyklingowych w meblach 
sklepowych, ściankach i sufi tach, przy jednocze-
snym ograniczaniu wykorzystania paliw kopal-
nych. Sam proces produkcji wykorzystuje odpady 

powstałe przy obróbce drzewa w technologii, 

która wytwarza minimalną ilość dwutlenku węgla.

Gospodarka odpadami

[306-1, 306-2] 
Zarówno na naszych stacjach, jak i w biurach, 

zapewniamy pojemniki, umożliwiające segrega-

cję odpadów. Objęcie wszystkich stacji MOYA 
systemem selektywnej zbiórki odpadów oznacza 

segregowanie i właściwe zagospodarowanie nie 

tylko surowców opakowaniowych, z czym system 

jest najczęściej kojarzony, ale również zapew-

nienie właściwego i bezpiecznego dla otoczenia 

zagospodarowania odpadów żywnościowych, jak 

również osadów z myjni i separatorów.

[306-3, 306-4, 306-5] 
Łącznie w ostatnim roku zebrano i zagospodaro-

wano 71 ton odpadów (łącznie odpady komunalne 

i surowce wtórne: papier, szkło, metal i tworzywa 

sztuczne).

Materiały biurowe

Staramy się, tam gdzie jest to możliwe, kupować 

produkty biurowe, które są przyjazne środowi-
sku. Już dziś 1/3 z nich, to tzw. produkty zielone. 

Pod względem wielkości zakupów jest to przede 

wszystkim certyfi kowany papier biurowy, ale też 

koszulki biurowe, czy ręczniki papierowe. Staramy 

się dalej zwiększać udział produktów certyfi kowa-

nych jako zrównoważone.

Ekologiczne paragony

Planujemy, by nasze nowe paragony były wyko-

nane z innowacyjnego, bardziej ekologicznego 
papieru termicznego, posiadającego jednocze-
śnie certyfi kat FSC. Oznacza to, że materiał, 

z którego je wykonamy, pochodzi ze zrównoważo-

nej gospodarki leśnej.

Kolejną zaletą planowanego rozwiązania jest 

trwałość nowych paragonów. Materiał będzie 

odporny na światło, olej i wodę, dlatego będzie 

go można przechowywać przez długi czas. 

Jeśli paragon nie jest już potrzebny, można go 

wyrzucić do pojemnika na papier, ponieważ, 

w przeciwieństwie do paragonów drukowanych 

na tradycyjnym, światłoczułym papierze, nadaje 

się do recyklingu. 
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[306-5] 
Warto wspomnieć o bardzo szczególnym odpa-

dzie, jakim są zużyte opony (tzw. złom oponiar-

ski). Nasz serwis opon w samym tylko 2021 roku 
zebrał ich aż 22,8 tony, a rok wcześniej 16,4 tony. 

Są to opony pochodzące z pojazdów naszych 

klientów, niedające się do dalszej eksploatacji. 

Dbamy o to, by zostały one zagospodarowane 

we właściwy sposób. Niestety często w Polsce 

nie jest to normą: wyrzucane na własną rękę 

przez kierowców lub punkty wymiany o wątpliwej 

renomie, zbyt często trafi ają do lasów, rowów 

melioracyjnych, i co chyba najgorsze, spalane 

są w przydomowych piecach. Ten nieakceptowal-

ny proceder wiąże się z emisją sadzy i wysoce 

toksycznych związków do atmosfery. Każda 

pozostawiona u nas opona to mniej nielegalnie 

porzuconych odpadów i mniej zanieczyszczeń. 

Co więcej nasi odbiorcy czynią z nich cenny suro-

wiec który jest przetwarzany i wykorzystywany 

np. do produkcji nawierzchni boisk sportowych.
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O raporcie

[2-1, 2-2, 2-3, 2-5] 

Prezentowany materiał jest pierwszym rapor-

tem niefi nansowym publikowanym przez 

Grupę Kapitałową Anwim. Raport obejmuje 

rok 2021, tj. okres od 1 stycznia 2021 roku do 

31 grudnia 2021 roku. Uwzględnia wszystkie 

spółki Grupy Kapitałowej, ujmowane w spra-

wozdaniu skonsolidowanym za ten sam okres, 

tj. Anwim S.A. oraz ESPPOL Trade S.A. Został 

przygotowany zgodnie z GRI Standards 2021 

(„in accordance with”). Nie był poddany ze-

wnętrznej weryfi kacji niezależnego audytora.

[2-1, 2-3] 
Wszelkie pytania, opinie i sugestie – 

odnośnie niniejszego Raportu – prosimy 

przesyłać na adres:

Piotr Płatek
Dyrektor ds. audytu i kontroli wewnętrznej
Anwim S.A. 
ul. Daimlera 2, 

02-460 Warszawa

www.anwim.pl

[3-1] 
W ramach wewnętrznej dyskusji, GK Anwim – 

przy zaangażowaniu zewnętrznego eksperta – 

zidentyfi kowała obszary istotne z punktu widze-

nia obecnego i potencjalnego przyszłego wpły-

wu jej działalności na otoczenie. Menedżerowie 

spółki analizowali ten wpływ, biorąc pod uwagę 

sprawozdawczość innych podmiotów, kierunki 

sprawozdawczości wynikające ze zmian regula-

cyjnych UE, a także bazując na zakresie uwzględ-

nionym w suplemencie sektorowym (GRI 11: 

Oil and Gas Sector 2021). Potencjalne, wstępnie 

zdefi niowane obszary wpływu zostały zweryfi ko-

wane poprzez pryzmat specyfi ki działalności 

GK Anwim i ocenione pod kątem adekwatności 

w kontekście przyjętego modelu biznesowego 

i rynków, na których GK Anwim jest obecna. 

W sposób oczywisty menedżerowie, mając na 

co dzień styczność z różnymi grupami interesa-

riuszy, brali pod uwagę pytania, obawy i zakres 

zainteresowania przedstawicieli otoczenia, 

z którymi spotykają się podczas pracy operacyj-

nej. W efekcie, w ocenie organizacji, proces zo-

stał zrealizowany zgodnie z krokami wskazanymi 

w GRI Standards (GRI 3: Material Topics 2021), tj.: 

wewnętrzna dyskusja i oparcie się m.in. o analizę 

kierunków sprawozdawczości, w tym suplement 

sektorowy. Powyższe kroki pomogły:

• zrozumieć kontekst wpływu Grupy na zrówno-

ważony rozwój,

• zidentyfi kować charakter obecnego i potencjal-

nego przyszłego wpływu,

• ocenić istotność poszczególnych aspektów 

wpływu z uwzględnieniem wiedzy na temat 

oczekiwań, obaw i obszarów zainteresowania 

interesariuszy,

• dokonać priorytetyzacji poszczególnych 

obszarów odpowiedzialności. 
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[3-2] 
W efekcie zdefi niowano poniższą listę zagadnień, 

do których zdecydowano się odnieść w raporcie:

• Bezpieczeństwo i higiena pracy,

• Gospodarka materiałowa,

• Gospodarka wodno-ściekowa,

• Ochrona danych osobowych i prywatności 

klientów,

• Oddziaływanie na bezpośrednie otocznie 

przyrodnicze,

• Poszanowanie zasad wolnego rynku,

• Przeciwdziałanie dyskryminacji i równość 

szans,

• Przeciwdziałanie korupcji,

• Rzetelność informacji i bezpieczeństwo 

produktu dla klienta,

• Strategia podatkowa,

• Udział w życiu publicznym i apolityczność 

prowadzonej działalności,

• Warunki zatrudnienia,

• Wpływ ekonomiczny i wkład w życie 

gospodarcze,

• Wpływ na społeczności lokalne

 i zaangażowanie społeczne,

• Zarządzanie energią, ślad węglowy 

i transformacja ku gospodarce zrównoważonej,

• Zarządzanie etyką i system informowania 

o nieprawidłowościach.

Indeks GRI
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Większość tych zagadnień została ujęta, 

choć czasem nieznacznie w odmiennym 

układzie w suplemencie sektorowym 

(„GRI 11: Oil and Gas Sector 2021”). Dodat-

kowe zidentyfi kowane przez nas aspekty, 

a dokładnie kwestie związane z rzetelnością 

informacji i bezpieczeństwem produktu 

dla klienta, ochroną danych osobowych, 

a także gospodarką materiałową, zostały 

dodane do raportu. Z kolei w przypadku 

aspektów lub konkretnych wskaźników 

suplementu sektorowego, które w modelu 

biznesowym naszej Grupy mają marginalne 

znaczenie, w Indeksie GRI zamieszczono 

stosowne komentarze o ich pominięciu. 
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Oświadczenie dotyczące 
wykorzystania GRI Standards

Grupa Kapitałowa Anwim opracowała raport zgodnie 

z („in accordane”) GRI Standards za okres 

od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Wykorzystany standard GRI 1: GRI 1: Foundation 2021

Obowiązujące standardy sektorowe GRI: ”GRI 11: Oil and Gas Sector 2021”

GRI Standard Ujawnienie
Lokalizacja 
w raporcie

Pominięcie

GRI 
Sector 
StandardP

om
in

ię
ty

 
w

ym
óg

P
ow

ód

W
yj

aś
ni

en
ie

Podstawowe ujawnienia (general disclousures)
GRI 2: 

General 

Disclosures 

2021

2-1 Dane organizacyjne  9, 69

2-2 Podmioty uwzględnione w raporcie 69

2-3 Okres sprawozdawczy, częstotliwość i osoba 

kontaktowa punkt  

69

2-4 Przeformułowanie informacji - Brak przeszaco-
wań i modyfi -
kacji – jest to 
pierwszy raport.

2-5 Zewnętrzna weryfi kacja 69

2-6 Charakter działalności i łańcuch wartości 6, 9, 14, 

2-7 Pracownicy 28

2-8 Współpracownicy, nie będacy pracownikami 28

2-9 Struktura zarządzania i skład ciał zarządczych 17

2-10 Mianowanie i wybór najwyższego organu 

zarządzającego

20

2-11 Przewodniczący najwyższego organu 

zarządzającego

17

2-12 Rola najwyższego organu zarządzającego 

w nadzorowaniu zarządzania skutkami wpływu 

na otoczenie

22

2-13 Delegowanie odpowiedzialności za zarządzanie 

skutkami wpływu na otoczenie

22

2-14 Rola najwyższego organu zarządzającego 

w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

22

2-15 Konfl ikty interesów 21

2-16 Komunikowanie kwestii krytycznych 29

2-17 Zbiorowa wiedza najwyższego organu 

zarządzającego

20

2-18 Ocena pracy najwyższego organu 

zarządzającego

20

2-19 Polityka wynagrodzeń 21

2-20 Proces ustalania wynagrodzenia 21

GRI 2: 

General 

Disclosures 

2021

2-21 Wskaźnik wynagrodzeń ogółem - Wysokość 
wynagrodzeń 
członków orga-
nów Anwim S.A. 
jest podawana 
do publicznej 
wiadomości. 
Wskaźnik po-
minięto z uwagi 
na ochronę 
interesów przed-
siębiorstwa.

2-22 Oświadczenie w sprawie strategii 

zrównoważonego rozwoju

2

2-23 Polityki 12, 22, 23, 

24, 28

2-24  Wpływ polityk na relacje z otoczeniem 22

2-25 Procesy mające na celu usuwanie skutków 

negatywnego oddziaływania 

29

2-26 Mechanizmy poszukiwania rozstrzygnięć 

wątpliwości oraz zgłaszania nieprawidłowości 

29

2-27 Zgodność z przepisami i regulacjami 29

2-28 Członkostwo w organizacjach 46

2-29 Podejście do angażowania interesariuszy 12

2-30 Układy zbiorowe pracy 43

GRI 3: 

Material Topics 

2021

3-1 Proces defi niowania aspektów materialnych 69

3-2 Lista aspektów materialnych 70

Istotny aspekt: Emisja gazów cieplarnianych
GRI 3: 

Material Topics 

2021

3-3 Podejście zarządcze 55-61

GRI 302: 

Energy 2016

302-1 Zużycie energii przez organizację 60

302-2 Zużycie energii na zewnątrz organizacji 55

302-3 Efektywność energetyczna 60

GRI 305: 

Emissions 2016

305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 

(zakres 1)

61

305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych 

(zakres 2)

61

305-3 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych 

(zakres 3)

61

305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych 61

Istotny aspekt: Adaptacja do zmian klimatu, odporność modelu biznesowego, 
transformacja ku gospodarce zrównoważonej
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze 15

GRI 201:

Economic 

Performance 

2016

201-2 Implikacje fi nansowe i inne ryzyka oraz 

szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian 

klimatycznych

15

GRI 305: 

Emissions 2016

305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych 55, 57
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Istotny aspekt: Emisje do powietrza
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze 34

GRI 305: 

Emissions 2016

305-7 Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych 

znaczących emisji do powietrza

- GK Anwim nie 
prowadzi pomia-
rów dotyczących 
emisji tlenków 
azotu, tlenków 
siarki i innych 
znaczących emi-
sji do powietrza.

GRI 416: 

Customer 

Health and 

Safety 2016

416-1 Ocena wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo 

istotnych kategorii produktów i usług

34

Istotny aspekt: Bioróżnorodność
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze 62-63

GRI 304: 

Biodiversity 

2016

304-1 Zakłady będące własnością, wynajmowane, 

zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi 

bądź obszarami o dużej wartości pod względem 

bioróżnorodności znajdujących się poza obszarami 

chronionymi

62

304-2 Znaczący wpływ działań, produktów i usług 

na bioróżnorodność 

62

304-3 Siedliska chronione lub zrewitalizowane - Ograniczone 
oddziaływa-
nie modelu 
biznesowego 
Grupy Anwim na 
bioróżnorodność 
( jedynie sprze-
daż i dystrybucja 
paliw, bez wydo-
bycia i przerobu 
ropy naftowej) 
oraz brak 
lokalizacji na te-
renach cennych 
przyrodniczo, 
czyni wskaźnik 
niematerialnym.

304-4 Gatunki ujęte w czerwonej księdze 

międzynarodowej unii ochrony przyrody i jej zasobów 

i na krajowych listach gatunków chronionych 

z siedliskami na obszarach podlegających 

oddziaływaniu zakładów 

-

Istotny aspekt: Gospodarka odpadowa
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Management of material topics 67

GRI 306: Waste 

2020

306-1 Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki 

związane z nimi

67 Ograniczona 
istotność dla mo-
delu biznesowe-
go Grupy Anwim 
na bioróżnorod-
ność ( jedynie 
sprzedaż i dys-
trybucja paliw, 
bez wydobycia 
i przerobu ropy 
naftowej).

306-2 Zarządzanie znaczącym wpływem 

środowiskowym wytwarzanych odpadów

67

306-3 Wytworzone odpady 67

306-4 Odpady przekazane do odzysku i powtórnego 

wykorzystania

67

306-5 Odpady przekazane do zagospodarowania 67

Istotny aspekt: Gospodarka wodno-ściekowa
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze 64

GRI 303: 

Water and 

Effl  uents 2018

303-1 Wpływ na zasoby wodne, jako na zasoby 

wspólne.

64 Ograniczona 
istotność dla mo-
delu biznesowe-
go Grupy Anwim 
na bioróżnorod-
ność ( jedynie 
sprzedaż i dys-
trybucja paliw, 
bez wydobycia 
i przerobu ropy 
naftowej).

303-2 Zarządzanie oddziaływaniem związanym 

ze zrzutem wody

64

303-3 Łączny pobór wody wg źródła 64

303-4 Gospodarka ściekowa 64

303-5 Konsumpcja wody 64

Istotny aspekt: Strategie wyjścia z danego obszaru
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze - GK Anwim nie 
wycofuje się 
obecnie i nie 
planuje wycofy-
wać z żadnej z 
prowadzonych 
działalności, z 
którymi wiąza-
łyby się zwol-
nienia grupowe. 
Jednocześnie w 
odniesieniu do 
kwestii związa-
nych ze zwol-
nieniami, kieruje 
się przepisami 
Prawa pracy.

GRI 402: Labor/

Management

Relations 2016

402-1 Minimalne okresy wypowiedzenia 

w związku ze zmianami operacyjnymi

-

GRI 404: 

Training and 

Education 2016

404-2 Programy rozwoju umiejętności pracowniczych 

i kształcenia wspomagającego okresy przejściowe

-

Istotny aspekt: Zarządzanie incydentami krytycznymi
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze 62

GRI 306: 

Effl  uents and 

Waste 2016

306-3 Znaczące wycieki 62

Istotny aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze 42-43

GRI 403: 

Occupational 

Health and 

Safety 2018

403-1 System zarządzania bezpieczeństwem 

i higieną pracy (BHP)

42

403-2 Identyfi kacja zagrożeń, ocena ryzyka 

i analiza incydentów.

43

403-3 Usługi w zakresie zdrowia zawodowego 43

403-4 Uczestnictwo pracowników, konsultacje 

i komunikacja nt. bezpieczeństwa i higieny pracy

42

403-5 Szkolenia z zakresu BHP 42

403-6 Promocja zdrowia 42, 43

403-7 Prewencja BHP i łagodzenie zagrożeń 

w kontekście relacji biznesowych

43

403-8 Pracownicy objęci systemami zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy

42

403-9 Wypadki przy pracy 42

403-10 Choroby zawodowe 43

Istotny aspekt: Warunki zatrudnienia
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze 36-37
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GRI 401: 

Employment 

2016

401-1 Nowi pracownicy i rotacja zatrudnienia 39

401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom 

pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom 

tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym 

wymiarze godzin

37

401-3 Urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie 39

GRI 402: Labor/

Management 

Relations 2016

402-1 Minimalne okresy wypowiedzenia 

w związku ze zmianami operacyjnymi

Zgodnie 
z przepisami 
Prawa pracy.

GRI 404: 

Training 

and Education 

2016

404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku 

przypadająca na pracownika

41

404-2 Programy rozwoju umiejętności pracowniczych 

i kształcenia wspomagającego okresy przejściowe

41

GRI 414: 

Supplier Social 

Assessment 

2016

414-1 Nowi dostawcy, którzy zostali poddani weryfi kacji 

pod kątem kryteriów społecznych

22

414-2 Negatywny wpływ społeczny w łańcuchu 

wartości i podjęte w związku z tym działania

22

Istotny aspekt: Przeciwdziałanie dyskryminacji i równość szans
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze 24-25

GRI 202: Market 

Presence 2016

202-2 Odsetek osób pochodzących z lokalnej 

społeczności na wyższych stanowiskach 

kierowniczych

45

GRI 401: 

Employment 

2016

401-3 Urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie 39

GRI 404: 

Training and 

Education 2016

404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych 

w roku przypadająca na pracownika

41

GRI 405: 

Diversity 

and Equal 

Opportunity 

2016

405-1 Różnorodność w ciałach zarządzających 

i kadrze pracowniczej

17, 38

405-2 Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia 

kobiet i mężczyzn

25

GRI 406: Non-

discrimination 

2016

406-1 Incydenty dyskryminacji i podjęte działania 

naprawcze

25

Istotny aspekt: Praca niewolnicza i przymusowa
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze 14, 22

GRI 409: Forced 

or Compulsory 

Labor 2016

409-1 Zakłady i dostawcy obarczeni znacznym 

ryzykiem wystąpienia przypadków pracy przymusowej 

lub obowiązkowej

14

GRI 414: 

Supplier Social 

Assessment 

2016

414-1 Nowi dostawcy, którzy zostali poddani weryfi kacji 

pod kątem kryteriów społecznych

22

Istotny aspekt: Wolność zrzeszania się i sporów zbiorowych
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze 14, 43

GRI 407: 

Freedom of 

Association 

and Collective 

Bargaining 2016

407-1 Zakłady i dostawcy, w których przypadku 

może dochodzić do naruszenia lub może występować 

poważne ryzyko naruszenia wolności zrzeszania się 

i zawierania umów zbiorowych

14

Istotny aspekt: Wpływ ekonomiczny
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze 45

GRI 201: 

Economic 

Performance 

2016

201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna 

wytworzona i podzielona

45 Szczegółowe dane 
uwzględniane we 
wskaźniku znaleźć można 
w skonsolidowanym 
sprawozdaniu fi nansowym 
Grupy Kapitałowej Anwim. 
Dlatego też pominięto ich 
powtórne prezentowanie.

GRI 202: Market 

Presence 2016

202-2 Odsetek osób pochodzących z lokalnej 

społeczności na wyższych stanowiskach 

kierowniczych

36

GRI 203: 

Indirect 

Economic 

Impacts 2016

203-1 Inwestycji w infrastrukturę i wsparte usługi 45

203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny 45

GRI 204: 

Procurement 

Practices 2016

204-1 Odsetek wydatków na lokalnych dostawców - GK Anwim nie 
prowadzi takich 
pomiarów

Istotny aspekt: Społeczności lokalne
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze 47

GRI 413: Local 

Communities 

2016

413-1 Zakłady z wdrożonymi programami 

zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami 

oddziaływania i programami rozwoju

47

413-2 Zakłady mające znaczący rzeczywisty 

i potencjalnie negatywny wpływ na społeczności 

lokalne

47

Istotny aspekt: Prawa do ziemi i zasobów
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze - Specyfi ka modelu bizneso-
wego GK Anwim (sprzedaż 
i dystrybucja paliw, bez 
wydobycia i przerobu ropy 
naftowej) czyli aspekt 
niematerialny. Do tego 
korzystanie ze sprawdzo-
nych dostawców, m.in. 
notowanych w WIG-ESG, 
minimalizuje ryzyko 
w łańcuchu dostaw.

Istotny aspekt: Prawa ludności rdzennej
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze - Specyfi ka modelu bizneso-
wego GK Anwim (sprzedaż 
i dystrybucja paliw, bez 
wydobycia i przerobu ropy 
naftowej) czyli aspekt 
niematerialnym. Do tego 
korzystanie ze sprawdzo-
nych dostawców, m.in. 
notowanych w WIG-ESG, 
minimalizuje ryzyko 
w łańcuchu dostaw.

GRI 411: Rights 

of Indigenous 

Peoples 2016

411-1 Przypadki naruszenia praw ludności rdzennej -
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Istotny aspekt: Konfl ikty i ochrona
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3  Podejście zarządcze - Specyfi ka modelu bizneso-
wego GK Anwim (sprzedaż 
i dystrybucja paliw, bez 
wydobycia i przerobu ropy 
naftowej) oznacza brak 
ekspozycji na ryzyko np. 
w relacjach z ludnością 
rdzenną krajów, w których 
prowadzone jest wydo-
bycie. Praca personelu 
ochrony w przypadku GK 
Anwim wiąże się z ochroną 
obiektów (np. stacji paliw). 
Zadania te wykonywane 
są jednak przez duże, 
renomowane fi rmy ochro-
niarskie, które gwarantują 
zachowanie odpowiednich 
standardów m.in. 
w zakresie poszanowania 
praw człowieka. Dlatego 
też aspekt można uznać 
za niematerialny.

GRI 410: 

Security 

Practices 

2016

410-1 Personel ochrony przeszkolony w zakresie 

polityk lub procedur związanych z prawami człowieka

-

Istotny aspekt: Zachowania antyrynkowe
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze 44

GRI 206: 

Anticompetitive 

Behavior 2016

206-1 Kroki prawne podjęte wobec organizacji 

w związku z naruszeniami zasad wolnej konkurencji, 

praktykami monopolistycznymi

44

Istotny aspekt: Przeciwdziałanie korupcji
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze 26-27

GRI 205: 

Anticorruption

2016

205-1 Zakłady ocenione pod kątem ryzyka 

wystąpienia korupcji

27

205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone 

politykom i procedurom antykorupcyjnym

27

205-3 Potwierdzone przypadki korupcji 

i podjęte działania

27

Istotny aspekt: Płatności do budżetu państwa
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze

GRI 201: 

Economic 

Performance 

2016

201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna 

wytworzona i podzielona

- Szczegółowe dane 
uwzględniane we 
wskaźniku znaleźć można 
w skonsolidowanym 
sprawozdaniu fi nansowym 
Grupy Kapitałowej Anwim. 
Dlatego też pominięto ich 
powtórne prezentowanie.

GRI 201: 

Economic 

Performance 

2016

201-4 Wsparcie fi nansowe otrzymane od rządu 45

GRI 207: 

Tax 2019

207-1 Podejście do podatków 45

207-2 Zarządzanie w kwestiach podatkowych, 

kontrola i zarządzanie ryzykiem

45

207-3 Zaangażowanie zainteresowanych stron 

i zarządzanie obawami związanymi z podatkami

45

207-4 Sprawozdawczość w podziale na kraje 45

Istotny aspekt: Zaangażowanie w życie polityczne
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze 46

GRI 415: Public 

Policy 2016

415-1 Zaangażowanie polityczne 46

Istotny aspekt: Rzetelność informacji i bezpieczeństwo produktu dla klienta
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze 34, 35

GRI 416: 

Customer 

Health and 

Safety 2016

416-1 Ocena wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo 

istotnych kategorii produktów i usług

34

GRI 417: 

Marketing and 

Labeling 2016

417-1 Wymogi dotyczące informacji i etykietowania 

produktów i usług

35

Istotny aspekt: Rzetelność informacji i bezpieczeństwo produktu dla klienta
GRI 3: Material 

Topics 2021

3-3 Podejście zarządcze 35

GRI 418: 

Customer 

Privacy 2016

418-1 Istotne skargi dotyczące naruszenia 

prywatności klientów i utraty danych klienckich

35

L
ist P

re
ze

sa
    O

 n
a

s    G
ru

p
a

 K
a

p
ita

ło
w

a
 A

n
w

im
 a

 lu
d

zie
    G

ru
p

a
 K

a
p

ita
ło

w
a

 A
n

w
im

 a
 śro

d
o

w
isk

o
 n

a
tu

ra
ln

e
    O

 ra
p

o
rc

ie
    Indeks G

R
I    S

ło
w

n
ik

Grupa Kapitałowa Anwim    |    Raport niefi nansowy za 2021 Grupa Kapitałowa Anwim    |    Raport niefi nansowy za 202178 79



Słownik

Biopaliwo – stałe, płynne lub gazowe paliwa 

produkowane z biomasy, czyli materii organicz-

nej zawartej w żywych organizmach.

Depresator – specjalnie dobrane związki orga-

niczne zapobiegające łączeniu się kryształków 

parafi ny w silnikach diesla.

ESG – skrót oznaczający czynniki, w oparciu 

o które tworzone są ratingi i oceny pozafi nanso-

we przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. 

Składają się one z 3 elementów: E – Środowisko 

(z ang. environmental), S – Społeczna odpowie-

dzialność (z ang. social responsibility) i G – Ład 

korporacyjny (z ang. corporate governance).

Inhibitor – substancja chemiczna powodująca 

zmniejszenie szybkości reakcji chemicznej.

Interesariusz (inaczej: grupy interesu; ang. 

stakeholders) – grupy bądź osoby zainteresowa-

ne działalnością przedsiębiorstwa i wysuwające 

wobec niego żądania. Pojęcie obejmuje zarówno 

podmioty dostarczające przedsiębiorstwu zaso-

bów tej fi rmy, podmioty ponoszące ryzyko, jak 

i wpływające na poziom tego ryzyka, podmioty 

pozostające w przymusowym lub dobrowolnym 

związku z przedsiębiorstwem itp. (za Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu). 

LNG – ciekły gaz ziemny (ang. liquefi ed natural 

gas).

Rekuperacja – rodzaj wentylacji mechanicznej 

z odzyskiem ciepła, która wymienia „zużyte” 

powietrze na świeże powietrze zewnętrzne.

Ryzyko – niepewne zdarzenie lub grupa zdarzeń, 

które, jeśli zajdą, będą miały wpływ na osiągnię-

cie zdefi niowanych celów biznesowych w sposób 

negatywny (zagrożenie) lub pozytywny (szansa).

System Zarządzania Ryzykiem – (ang. ERM), 

system zarządzania mający na celu ograniczenie 

negatywnego wpływu ryzyka na działalność 

danej jednostki.

Ślad węglowy organizacji – suma emisji gazów 

cieplarnianych uwalnianych do atmosfery 

w określonym czasie przez daną organizację.
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