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úplně nové informace
N o v i n y

z a m ě s t n a n c ů

s k u p i n y

Un i p e t r o l

ročník 8

aktualita

leden 2014

úvodník

S novými hodnotami do nového roku

Těším se na projekty
letošního roku

Unipetrol (pr) Po úspěšném uvedení nové strategie a odstartování procesu její realizace Unipetrol čeká další významný a zajímavý projekt. Tento měsíc
slavnostně představí celá skupina změny ve firemní kultuře a Unipetrol bude moci hrdě prezentovat své nové firemní hodnoty, krédo a mise.

Vážené kolegyně a vážení
kolegové, dovolte mi, abych
vás v úvodu roku 2014 pozdravil i prostřednictvím
speciálního čísla UNI novin,
které rekapituluje uplynulých dvanáct měsíců.
Rád bych vám jménem vedení společnosti poděkoval
za práci, kterou jste v roce
2013 vykonali. Pro skupinu
Unipetrol byl skutečně obtížný.
Také jsme však dosáhli
řady významných úspěchů. Dokončili jsme naši
strategii pro roky 2013 až
2017, uzavřeli několik důležitých smluv, máme zajištěné dodávky ropy a hnědého uhlí, podepsali jsme
licenci na novou jednotku
polyetylenu a zvýšili podíl
v České rafinérské.
Z těchto pozitiv budeme
jistě v následujícím období
těžit, ale pro lepší výsledky Unipetrolu toho musíme společně ještě hodně
udělat. Přeji vám hodně sil
do další práce a ještě jednou
vám děkuji.

Nové hodnoty skupiny Unipetrol mají
podporovat pevné etické zásady a zároveň respektovat každodenní provoz
společnosti, ale také pomáhat zaměstnancům poskytovat nejvyšší hodnoty
akcionářům, nejlepší produkty a služby
zákazníkům, a také nejlepší praxi v řízení, motivaci a odpovědnost vůči okolí
a životnímu prostředí.
Příprava projektu trvala několik
měsíců. Konzultací a setkání v rámci
skupiny se zúčastnila speciálně stanovená komise pro výběr hodnot, někteří
manažeři a také členové představenstva
skupiny Unipetrol, kteří pomohli nové
hodnoty a poslání utvářet a definovat.
Nové hodnoty budou uváděny
do praxe postupně s realizací plánovaných aktivit a akcí, které se budou konat
v nadcházejících týdnech a měsících.
Bližší informace budou k dispozici také
prostřednictvím intranetu, v příštím vydání UNI novin a v rozhlasovém vysílání
Studia Reflex.

ODPOVĚDNOST – Vážíme
si našich zákazníků,
akcionářů, zaměstnanců,
životního prostředí i lidí
v našem okolí.

N ové hodnoty skupiny Unipetrol mají podporovat mimo jiné pevné etické zásady a zároveň respektovat každodenní
provoz společnosti. Že se jedná o důležitou skutečnost pro celou skupinu je zřejmé i z toho, že si každý člen představenstva vzal patronát nad jednou z firemních hodnot.

ROZVOJ – Díky
motivovaným
a kvalifikovaným
zaměstnancům přinášíme
nová řešení.

Jaký byl
pro nás
rok

LIDÉ – Vytváření přidané
hodnoty stojí na lidech,
jejich schopnostech,
znalostech, odhodlání
a otevřenosti.

ENERGIE – Naše energie
je klíčem k inovacím
a úspěchu.

2013

SPOLEHLIVOST – Přinášíme
kvalitní produkty
a spolehlivé služby.

Marek
Świtajewski

generální ředitel
a předseda
představenstva
Unipetrolu

UNI nabízejí
pohled
na uplynulých
12 měsíců
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LEDEN
Povolení k práci je štít vaší bezpečnosti
Prvního ledna v Unipetrolu RPA odstartovala kampaň – Povolení k práci je štít vaší
bezpečnosti. Rozdělená byla do dvou částí. První se zaměřila na uskutečnění kroků
potřebných k úspěšnému zavedení nového systému vystavování povolení k práci. Konala se školení vystavovatelů a příjemců povolení a byly vydány podpůrné materiály
pro jednotlivé vystavovatele. Posléze se v prvním čtvrtletí vyhodnotil nově zaváděný
systém s tím, že novinka je plně funkční a není potřeba zásadních změn. Připomínky,
které z testování vyplynuly, byly zapracovány v rámci plánovaného zavedení elektronického systému vystavování povolení k práci. Druhá část kampaně se zaměřila
na prezentování jednotlivých problémů v systému povolovacího řízení mezi všechny
zaměstnance, a to zejména prostřednictvím UNI novin.

9. 1.

Podruhé byly předány
Ceny generálního ředitele
Ve středu 9. ledna předal Piotr Chełmiński, toho času generální ředitel skupiny Unipetrol, zvoleným
zaměstnancům skupiny ocenění za vynikající pracovní výsledky. Druhý ročník předávání cen se nesl v podobném
duchu jako předešlý.

Skončila výroba močoviny
V zálužské chemičce skončila po více než čtyřiceti letech výroba močoviny. Produkována byla granulovaná močovina technologií syntézy NH3 a CO2. Ta má využití v zemědělství, při výrobě plastů, léčiv, lepidel a plovoucích podlah. V Záluží bylo od roku
1972 vyrobeno bezmála 6,5 milionu tun. K odvozu takového množství močoviny by
bylo potřeba více než 215 100 kamionů o nosnosti 30 tun volně loženého materiálu.
Výroba byla zastavena z ekonomických důvodů 2. ledna, poté byla zbylá močovina
vyexpedována ze skladu.
Společně na prezentaci škol Sokrates
Výzkumné a vzdělávací centrum UniCRE se společně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze zúčastnilo 15. a 16. ledna již sedmého ročníku prezentace
vysokých a vyšších odborných škol v Mostě pod názvem Sokrates. Akci uspořádaly
Okresní hospodářská komora Most a Úřad Práce ČR – pobočka Most. Vysoká škola
chemicko-technologická již tradičně zaujala veřejnost chemickými pokusy. Vysokoškoláci zde předvedli výrobu smetanové zmrzliny za pomoci kapalného dusíku, pokusy se suchým ledem, šťávou z červeného zelí či snímání otisků prstů. Prezentovalo se
i centrum UniCRE budované v Chemparku Záluží.
Benzina pomohla dětem s vervou
Společnost Benzina a její zákazníci pomohli sbírkovému projektu Pomozte dětem.
Sbírka probíhala během prosince na 105 vybraných stanicích, kde si dárci mohli zakoupit samolepku s kuřetem, které je maskotem sbírky. Řidiči si dohromady zakoupili 9 000 samolepek, čímž umožnili Benzině v lednu přispět do 15. ročníku sbírky
částkou 217 000 korun. Projekt Pomozte dětem organizuje Česká televize a Nadace
rozvoje občanské společnosti. Sbírka od svého počátku v roce 1998 již rozdělila více
než 178 milionů korun mezi 175 tisíc ohrožených a znevýhodněných dětí.
Výsledky hospodaření za uplynulé čtvrtletí
Do pražské centrály Unipetrolu 23. ledna zamířili novináři a analytici na tiskovou konferenci. Průběh hospodaření za IV. kvartál roku 2012 prezentovali místopředseda představenstva Piotr Wielowieyski a finanční ředitel Mariusz Kędra. Výsledky byly ovlivněny jednorázovým zaúčtováním snížení hodnoty fixních aktiv rafinerského segmentu
v hodnotě -4,386 miliardy korun a čistá ztráta tak dosáhla hodnoty 3,414 miliardy Kč.

Martin Březina z Parama (první zprava) přebírá cenu od Piotra Chełmińského a personální ředitelky Joanny Drozd.

29. 1.

Unipetrol zavedl nový výrobní
informační systém
V lednu 2013 byl zaveden nový výrobní informační systém. Poskytuje snadný přístup k informacím o výrobě
a zvyšuje efektivitu práce. Při výběru platformy OSIsoft PI byly zohledněny nejlepší dostupné IT technologie
a řešení používané ve skupině PKN Orlen.

Paramo zapůjčilo část vybavení Francouzům
Společnost Paramo se v lednu prezentovala, že zapůjčí vybavení francouzské inženýrské společnosti LGI. Přispěla tím ke světové premiéře technologického postupu
na odstranění emisí oxidu siřičitého. Konkrétně se jednalo o část zařízení na výrobu
kapalné síry Clausovým procesem. Na realizaci se velkou měrou podíleli pracovníci
odboru technologie a provozu HOSD, subdodavatelé montážních prací a také technici
české a německé části společnosti Linde.
Jaroslav Buchta – 60 let práce ve výzkumu Parama
Ze společnosti Paramo odešel po 60 letech doktor přírodních věd Jaroslav Buchta. Podílel se na vzniku výzkumného pracoviště, kde působil jako vedoucí mezi lety 1959 až
1992. Ve společnosti působil i poté jako výzkumník a odborný poradce. Zasloužil se
o vývoj prvních aditivovaných mazacích olejů. Věnoval se publikační činnosti a uplatnil se také jako člen redakčních rad časopisů Ropa a Uhlie či Tribotechnické informace.
Po skončení ve společnosti Paramo pokračuje ve svých aktivitách v ČAPPO (Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu).
Osmáci za tajemstvím ropy
Učebnu Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí 25. ledna navštívilo celkem 48 žáků osmých ročníků 11. ZŠ Most. Měli možnost dozvědět se více o programu „Cesta za tajemstvím ropy“, který připravil Unipetrol ve spolupráci s Ekologickým centrem Most.
Ilustrovaný interaktivní program umožnil virtuální návštěvu Unipetrolu RPA a uvedl
žáky do procesu zpracování ropy a dalších výrobních procesů v Chemparku Záluží. Žáci
se také dozvěděli, co je to polypropylen i polyetylen, a měli možnost spatřit poprvé
v životě ropu na vlastní oči.

Č tyři desítky klíčových uživatelů PI z výroben čekalo v lednu a v únoru školení. Dne 29. ledna na ně navázala pracovní
schůzka s kolegy z výroby a dispečinku PKN Orlen. Ti v Záluží předvedli, jakým způsobem používají systém PI, a prezentovali, jaké problémy se jim podařilo v Plocku za uplynulé roky s jeho pomocí řešit.

KALENDÁRIUM ZA LEDEN 2013

www.unipetrol.cz
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21. 1.
Slavnostního předávání se spolu
s oceněnými zaměstnanci a Piotrem
Chełmińskim zúčastnili členové představenstva skupiny a další manažeři.
V loňském ročníku držitele cen poprvé nominovali sami zaměstnanci.
„Jedním z kritérií pro získání ceny bylo
i sedm principů naší firemní kultury.
Právě vy jste důkazem, že neexistují
jen na papíře. Jste symbolem profesionality, odpovědnosti, výkonnosti,
dbáte na bezpečnost a zdraví, jste
otevření, vzájemně se respektujete a svým nasazením dáváte příklad
a tím vedete další ze svého okolí,“ řekla během slavnostního ceremoniálu
tehdejší personální ředitelka Joanna
Drozd. „Hledáme lídry, tahouny, kteří
jsou příkladem pro ostatní, a chceme
je ocenit proto, aby je ostatní mohli
mít na očích a následovat,“ dodal Piotr
Chełmiński.
Oceněno bylo celkem dvanáct zaměstnanců – Zdeněk Chládek z Unipetrolu RPA za výbornou práci v minimalizaci ztrát výroby během odstávky
etylenové jednotky, Halina Plociniczak
z Unipetrolu Deutschland za dlouhodobé vynikající pracovní výsledky,
Lenka Semenyšínová z Unipetrolu RPA
za výborné výsledky prodeje produktové řady sazí Chezacarb, David Kubič-

ka z Výzkumného ústavu anorganické
chemie za efektivitu práce a zajištění
grantů, Zdeňka Doudová z Unipetrolu RPA za výborné pracovní výsledky,
Jiří Píša z Unipetrolu Doprava, který se
mimo jiné ze své vlastní iniciativy zaměřil na mezery v legislativě a technologické problémy, Tomáš Jakubec z Polymer Institutu Brno za vývoj nového
vláknařského typu polymeru vhodného pro „spun-bond“ technologii,
Vladimír Pulec z Petrotrans za úspěšné vedení řidičů a jejich vzdělávání,
Zdeňka Jurčáková z Unipetrolu Services za vynikající podporu v oblasti HR,
Martin Březina z Parama za vedení
likvidace ekologických škod v regionu
a Tomáš Čížek z Benziny za realizaci
projektu bezobslužných čerpacích stanic Expres 24.
V prvním ročníku Cen generálního ředitele Unipetrolu byli oceňováni
pouze zaměstnanci do úrovně specialistů. V novém ročníku byla připojena
nová kategorie – manažer roku. Adepty na toto ocenění nominovali jednatelé společností skupiny Unipetrol a vítěze nakonec určilo představenstvo.
Vůbec prvním oceněným manažerem
se nakonec stal Jan Doskočil, který
působí v Unipetrolu RPA jako vedoucí
etylenové jednotky.

Sto tisíc pro sbírku Splněná přání
Skupina Unipetrol již podruhé uspořádala mezi svými zaměstnanci sbírku Splněná přání, která na dobročinné
účely vynesla 100 000 korun. Sbírka pomáhá neziskovým organizacím v regionech, kde Unipetrol působí.
Zaměstnanci shromáždili polovinu života v regionech, kde pracují a žijí. ve prospěch neziskových organizací
vybrané částky, kterou zaměstnavatel Nejde přitom jen o sbírkovou akci v Mostě a Litvínově. Všichni zasluhují
zdvojnásobil. Díky tomu se podařilo Splněná přání, ale také o 400 hodin dík za štědrou pomoc, s jakou přispěli
získat o 60 % vyšší sumu než v 1. roč- práce, kterou v loňském roce odvedli na Sbírku splněných přání.
níku. Peníze byly věnovány neziskovým organizacím v regionech,
kde skupina Unipetrol působí,
tedy na Mostecku, v Pardubicích
a Praze.
Největší část vybraných
peněz (68 000 korun) putovala na konto Dětského domova
v Hoře Svaté Kateřiny v Ústeckém
kraji, který je použil na dovybavení dětského hřiště. Zbývajících
32 000 korun si rozdělily Sdružení pro ranou péči v Pardubicích,
které je použilo na nákup didaktických pomůcek, a Domov Sue
Ryder v Praze.
Podle generálního ředitele
a předsedy představenstva zaměstnanci opět projevili solidaritu a stejně jako celá skupina
O výsledku sbírky se zaměstnanci podniků skupiny Unipetrol dozvěděli prostředUnipetrol přispěli k lepší kvalitě
nictvím firemního intranetu, rádia a novin.

23. 1.
„Z pohledu podpory základních podnikových procesů vznikl mezi řídicími systémy, obecnou informatikou v podobě
SAP (ekonomický podnikový systém),
kancelářským softwarem a dalšími aplikacemi prázdný prostor. Ten mají za cíl
vyplnit MES systémy,“ řekl Tomáš Belinger, vedoucí odboru IT Unipetrolu RPA.
Unipetrol RPA používá třináct velkých
řídicích systémů, které poskytují detailní data o průběhu výroby. Tato data
jsou od roku 2007 ukládána do centrální
databáze procesních dat. Nový výrobní
systém poskytuje uživatelům snadný
přístup k těmto informacím a také umožňuje jejich sdílení a prezentaci, což dosud
nebylo možné. Podle Tomáše Belingera
jsou od dané doby zmíněná procesní data
(cca 22 500 hodnot) dostupná také v systému PI. OSIsoft PI by měl v budoucnu
vytvořit integrační vrstvu, která umožní propojit všechny aktuální informace
k danému výrobnímu problému. Zároveň
se PI stalo jediným zdrojem dat o výrobě
Unipetrolu RPA. Na základě PI také probíhá další vývoj MES.
Za rok provozu systému se podařilo
vytvořit PI vizualizace všech výrobních
jednotek Unipetrolu RPA na tzv. základní úrovni. Množství dostupných dat
stouplo na 28 500 tagů. V oblasti integrace byl do PI připojen LIMS a zprovoznilo se i rozhraní s Českou rafinérskou.
V realizaci je poskytování dat ze skladů
petrochemie a elektrostrojovny etylenové jednotky.

Benzina otevřela dvě nové čerpací stanice na D3
Na dálničním tahu mezi Prahou a Českými Budějovicemi mohou řidiči od začátku ledna zastavit u dvou nových čerpacích stanic Benzina plus. Společnost
je zprovoznila u obcí Mezno a Mitrovice. Kromě kompletní nabídky paliv jsou obě vybaveny provozovnami rychlého občerstvení STOP CAFE.
Čerpací stanice u obcí Mezno a Mitrovice jsou vůbec první „pumpy“ postavené
na dálnici D3, která, až bude hotová, spojí jihočeskou metropoli s hlavním městem. Otevřením těchto dvou stanic Benzina úspěšně
dokončila projekt implementace 88 provozoven rychlého občerstvení STOP CAFE.
Benzina si klade za cíl zlepšit služby zákazníkům a zvýšit ochranu životního prostředí.
Proto kupříkladu klasické osvětlení nahradila LED svítidla. Nainstalovaná tepelná čerpadla zajišťují vytápění i chlazení objektu
a větrací jednotky s rekuperací tepla. Kombinací různých opatření se dosahuje poklesu spotřeby energií a tepla až o 40 % oproti
běžné spotřebě.
Co se pohonných hmot týče, Benzina
řidičům nabízí široký sortiment – Diesel
TOP Q, VERVA Diesel, Natural 95 a VERVA 100.
V zimních měsících je samozřejmostí nabídka zimní nafty TOP Q s parametrem filtrovatelnosti do -20 °C a aditivované prémiové
nafty VERVA Diesel (až do -26 °C).
Nesmíme rovněž zapomenout na nejnovější příspěvek Benziny k ochraně životního
prostředí. Ve vazbě na přijaté normy Euro 4
a Euro 5 v oblasti čistoty ovzduší (snížení
emisí oxidů dusíku a pevných částic) nabízí
ekologickou provozní kapalinu Ad Blue.

N a dálničním tahu mezi Prahou a Českými Budějovicemi mohou řidiči od začátku ledna zastavit u dvou nových
čerpacích stanic Benzina plus u obcí Mezno a Mitrovice.
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ÚNOR
Česká rafinérská hostila energetiky Ústecka
Česká rafinérská hostila 5. února jednání odborné sekce energetiky Okresní hospodářské komory MOST (OHKM). Setkání, organizované OHKM a Českou rafinérskou v Chemparku Zaluží, se účastnili nejkvalifikovanější odborníci z oboru energetiky v Ústeckém kraji, ředitelé významných energetických podniků z regionu,
zástupci krajského úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a další významní
hosté. Českou rafinérskou na jednání, věnovaném chystaným změnám v legislativě v energetice a blížící se energetické konferenci, reprezentoval generální
ředitel Leszek Stokłosa.
Studenti navštívili areál v Kralupech
Pražské gymnázium Na Vítězné pláni si vybralo 7. únor k návštěvě kralupské části
České rafinérské. Studenti si vybrali místo exkurze cíleně, protože se v rámci výuky věnují i zpracování ropy. V první části exkurze byla studentům představena
Česká rafinérská, její provozy a systém fungování. Po teoretickém úvodu všichni
nastoupili do autobusu a vyrazili vstříc praxi. Studenty zaujal asi nejvíce centrální
velín, v laboratořích se dozvěděli vše, co se dá na ropě a výsledných produktech
měřit a kontrolovat.
Sbírkové akce na stanicích Benziny přinesly 774 292 korun
Kromě sbírky Pomozte dětem a prodeje samolepek na 105 čerpacích stanicích
Benzina plus se celá síť čerpacích stanic společnosti Benzina (celkem 337 čerpacích stanic) zapojila do prodeje designovaných špendlíků s motivem klauna z dílny designéra Aleše Najbrta na podporu Konta Bariéry. Podařilo se prodat více
než 11 tisíc těchto špendlíků a na účet nadace pro podporu tělesně handicapovaných bylo převedeno 556 600 korun. Dohromady obě sbírkové akce přinesly
774 292 korun.
Unipetrol RPA bude nadále dodávat pohonné hmoty Tescu
Společnost Unipetrol RPA uzavřela s řetězcem Tesco novou smlouvu na dodávky
pohonných hmot. Obě společnosti tak stvrdily pokračování v úspěšné spolupráci,
trvající již od roku 2005. Unipetrol RPA tak bude i nadále výhradním dodavatelem
pohonných hmot pro síť 18 čerpacích stanic Tesco. Na čerpací stanice Tesco bude
Unipetrol RPA dodávat bezolovnatý benzin BA95, motorovou naftu i aditivovaná
paliva, která se na stanicích Tesco prodávají pod značkami Natural 95 Plus a Diesel Plus. Objem kontraktu se pohybuje v řádu desítek milionů litrů pohonných
hmot.
Pražská centrála pod jednotným telefonním číslovacím plánem
S dokončováním projektu výměny telefonní ústředny souvisí i přepojení telefonní technologie, výměna telefonů a v neposlední řadě připojení pražské lokality
Gemini pod jednotný telefonní číslovací plán Chemparku Záluží. K úspěšnému
přepojení telefonní technologie a výměně telefonů v pražské centrále Unipetrolu došlo ve dnech 22. až 24. února. V pondělí 25. 2. na zaměstnance Gemini
čekala změna v podobě nových telefonních přístrojů (AVAYA IP 1616 a IP 9650),
jejímž primárním přínosem je možnost dovolat se mezi oběma lokalitami, tedy
Chemparkem Záluží a Gemini, pouze interní linkou (poslední čtyřčíslí čísla každého účastníka). Do té doby se mezi těmito dvěma lokalitami musely využívat
meziměstské hovory.
Primátor Mostu je spokojen s bezpečností produktovodů Unipetrolu
Zástupci Unipetrolu byli 25. února pozváni na jednání bezpečnostní rady města Mostu kvůli prezentaci životnosti a bezpečnosti produktovodů z Chemparku
Záluží. O možnostech inovace etylenovodů hovořil vedoucí etylenové jednotky
Unipetrolu RPA Jan Doskočil a tématu bezpečnosti provozu či řešení případné
mimořádné události se věnoval Petr Krčmář z Unipetrolu Services. Primátor Mostu Vlastimil Vozka se vyjádřil, že je mile překvapen komplexností studií, plánů
na modernizaci infrastruktury a prokázáním dokladů o pravidelných kontrolách
produktovodů.
Vyhlášení aktualizace akčního plánu pro rok 2013
Na základě akčního plánu Unipetrolu RPA pro zlepšení stavu BOZP v letech
2011–2013 byla schválena zpráva o stavu za rok 2012 a vydána aktualizace
pro závěrečný rok. Aktualizace plánu na rok 2013, zveřejněná 28. února, se
především zaměřila na realizaci kroků potřebných k úspěšnému zavedení nového systému vystavování povolení k práci. Kromě toho řešila oblast hlášení
rizikových stavů a skoronehod, zejména jak docílit toho, aby lidé vnímali rizikové chování a nebáli se na ně upozornit. V neposlední řadě se změny týkaly
nadefinování příslušných opatření zaměřených na pravidla správného pohybu
po vertikálních a horizontálních komunikacích a na sjednocení názvosloví, výkladů jednotlivých pojmů a vytvoření jednotného systému reportování v rámci
celé skupiny Unipetrol.

6. 2.

Novým finančním ředitelem
se stal Mirosław Kastelik
Představenstvo společnosti
Unipetrol má od 6. února nového
člena. Byl jím zvolen Mirosław
Kastelik, který ve společnosti
též zastává funkci finančního
ředitele. Mirosław Kastelik
na obou pozicích nahradil
Mariusze Kędru, který působil
jako člen představenstva
a finanční ředitel v průběhu
posledních tří let.
Do skupiny Unipetrol Mirosław Kastelik přišel ze společnosti Boryszew S.A.,
kde působil na pozici finančního ředitele od roku 2011. Během své bezmála
dvacetileté kariéry nasbíral zkušenosti
z oblasti finančního řízení v mnoha
nadnárodních obchodních společnostech. Mirosław Kastelik je absolventem Univerzity ekonomie v Krakově
a díky studiu na University of Illinois
v Urbana-Champaign má taktéž titul MBA.
Představenstvo Unipetrolu tedy
od 6. února tvořili předseda Piotr Chełmiński, místopředsedové Piotr Wielowieyski a Marek Świtajewski, dále pak
členové Mirosław Kastelik, Artur Paździor a Martin Durčák.
 irosław Kastelik, člen předstaM
venstva a finanční ředitel

12. 2.

Paramo rozšířilo své produktové
portfolio olejů a plastických maziv
Vývojáři společnosti Paramo úspěšně dokončili vývoj několika nových produktů, například úplně nové obráběcí
kapaliny a plastického maziva s lepšími protikorozními vlastnostmi.
Vývojový tým Parama představil řadu
zcela nových výrobků. Jedním z nich byla
například obráběcí kapalina EOPS 3030
pro náročné dokončovací práce a obrábění vysoce legovaných ocelí. Zajímavými novinkami jsou rovněž separátor
do krystalizátorů kontinuálního odlévání oceli SEPAR STEEL nebo nízkoviskózní
separátor na složité odlitky betonu SEPAR LITE, který se vyznačuje výbornou
biologickou odbouratelností.
Paramo v únoru představilo také
nové prostředky KONKOR 330 a 350
pro konzervaci kovů na principu tvorby
ochranné voskové bariéry. Úspěchem
je, že se s pozitivními výsledky setkala
i ověřovací výroba turbínových olejů
s novým nesilikonovým odpěňovačem.
Cílový spotřebitel pak úspěšně otesto-

K alicí oleje řady PARAMO TK jsou hluboce rafinované hydrokrakové oleje
obsahující přísady pro zvýšení ochlazovací rychlosti, termické a termooxidační stability.
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20. 2.

Nový projekt je zaměřen na setkávání členů managementu
se zaměstnanci přímo na jejich pracovištích
V průběhu února zahájil Unipetrol projekt, v jehož rámci zástupci
managementu navštěvovali pracoviště jednotlivých firem skupiny. Jako
první se do technologického srdce Unipetrolu RPA podíval generální
ředitel Unipetrolu Piotr Chełmiński.
Projekt vznikl proto, aby měli manažeři
i zaměstnanci jednotlivých výrobních
provozů příležitost k osobnímu setkání a vzájemnému dialogu. Jak uvedl
Piotr Chełmiński, vedení se chce se zaměstnanci potkávat více. Skupina se
tak může zlepšovat i na základě jejich
podnětů. A byl to právě on, kdo projekt
20. února zahájil, když v Chemparku Záluží navštívil etylenovou jednotku a též
stanici hasičů Unipetrolu RPA.
Při prohlídce, na které jej doprovázel vedoucí výrobny Jan Doskočil, mimo
jiné nahlédl do pyrolýzní pece či kompresorovny. Generální ředitel též odebral za asistence venkovního operátora
Martina Daňka vzorek etylenu. V laboratoři se pak dozvěděl, jak a s použitím
jaké techniky s odebraným vzorkem
dále pracují laborantky.
Ve velínu etylenové jednotky následně proběhla diskuse s operátory
i dalšími zaměstnanci. Řeč přišla mimo
jiné na vyhlídky a nové strategie společnosti. Podle pana Chełmińského se pracuje na úplně nové strategii, která bude
v souladu se strategií mateřské skupiny
PKN Orlen představena do poloviny roku

2013. „Změna strategie bude vyžadovat
obnovení diskuse o firemních principech
a celkové firemní kultuře. Je potřeba zaměřit se zejména na věci, které můžeme
společně zlepšit. Důležitá je například
vzájemná spolupráce bez ohledu na firemní či národnostní příslušnost,“ apeloval generální ředitel.
Piotr Chełmiński hovořil také o aktuálních hospodářských výsledcích
skupiny Unipetrol. „Naše situace možná
nevypadá růžově, ale většina negativních zpráv vychází z účetních operací
souvisejících s přeceněním hmotných
aktiv,” zdůraznil. Aktivity společnosti
v oblasti petrochemie jsou podle něj
v každém ohledu schopny generovat
dostatečný zisk. Generální ředitel se
v rámci diskuse vyjádřil i o problémech,
jako jsou šedá zóna obchodu s palivy
nebo ceny energie, a dalších výzvách, se
kterými se společnost musí na trhu vyrovnávat. „Bez ohledu na tyto překážky
děkujeme všem zaměstnancům za to,
jak dobře odvádějí svou práci,“ vyzdvihl Piotr Chełmiński zásluhy zaměstnanců za dominantní pozici Unipetrolu
na trhu střední Evropy.

V rámci prohlídky etylenové jednotky Unipetrolu RPA si Piotr Chełmiński vyzkoušel práci venkovního operátora
a nabral vzorek etylenu z výroby.

11. 2.

Studenti VŠCHT navštívili centrum UniCRE
Koncem roku 2012 vyjádřili někteří studenti VŠCHT v Mostě – Velebudicích přání navštívit pracoviště UniCRE v Chemparku Záluží. Zástupci Výzkumného
ústavu anorganické chemie v čele s ředitelem Milanem Petrákem vyšli mladým vědcům vstříc a návštěva se uskutečnila 11. února.

P ro zákazníky se staly žádanější také kalicí oleje PARAMO TK46
a TK180, které byly reformulovány, čímž se zvýšila jejich oxidační
stabilita. Zájem o vylepšené kalicí oleje projevila i ŠKODA AUTO.

Studenti měli možnost prohlédnout si
výzkumné laboratoře, pracoviště střediska analytické chemie i prostory pokusné základny, která je v současné době
připravována na rekonstrukci. Náplní
celé akce nebyla ovšem pouze exkurze
na pracovištích. Účelem setkání se studenty měla být na jejich vlastní žádost
především možnost komunikace s hlav-

čila Veronika Vavroušková, PR manažer
UniCRE. Studenti měli možnost setkat se
s vedoucími všech výzkumných programů,
analytické chemie i pokusné základny,
kteří odpovídali na veškeré dotazy. Zástupci centra UniCRE uvítali, že studenti
projevili zájem navázat s centrem pracovní spolupráci. Všichni mladí návštěvníci
přijeli z mostecké pobočky, kterou VŠCHT

val nově vyvinutý tvářecí olej PRESS 80B
s nízkou pěnivostí.
Společnost aplikovala celou řadu
inovací také na sortiment plastických
maziv. Příkladem je plastické mazivo
pro kloubové řetězy, u něhož byly dle
požadavku zákazníka zlepšeny protikorozní vlastnosti. Velkým úspěchem je, že
se vývojářům u nových maziv podařilo
změnit složení tak, že i přes přísnější legislativní požadavky zůstaly oleje biologicky rozložitelné.

ními představiteli centra, a to za účelem
navázání spolupráce, ať již studijní, nebo
pracovní.
Dle harmonogramu celého dopoledne
vše začalo všeobecnou prezentací aktivit
UniCRE, kterou přednesl Milan Petrák.
Následovala exkurze na jednotlivých pracovištích a celou akci se studenty zakon-

ve Velebudicích zřídilo a která představuje
pro výzkumníky v Chemparku Záluží zajímavou perspektivu. Mladí lidé, kteří mají
kořeny v regionu, tak s větší pravděpodobností navážou s UniCRE dlouhodobější
spolupráci. A ta je samozřejmě o poznání
přínosnější než krátkodobější varianty
ve formě stáží a brigád.

V edoucí pokusné základny Robert Pretschner vysvětluje návštěvníkům
z mostecké pobočky VŠCHT, jak se na vstupech do reaktorových jednotek
nastavují jednotlivé parametry (průtoky procesních plynů, tlaky v jednotce) a ukazuje, kde se odebírají výstupní vzorky.
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BŘEZEN
Česká rafinérská schválila strategii do roku 2017
Dne 5. března se konala v Kralupech nad Vltavou mimořádná valná hromada akcionářů společnosti Česká rafinérská. Hlavním důvodem jednání bylo schválení podnikatelského plánu na rok 2013 a strategického plánu na období 2013–2017, který
poskytuje základní rámec pro budoucí podnikání společnosti. Při stejné příležitosti
valná hromada vybrala nového člena představenstva, kterým byl jednomyslně
zvolen Konrad Antoni Tajduś, nominovaný společností Unipetrol.

11. 3.

Polymer Institute Brno zhodnotil
nejúspěšnější ve své šedesátileté

Obchodní partneři se dověděli o nových trendech
V Seči u Chrudimi se 12. března na dva dny sešli zástupci firem zabývajících se zpracováním silničních emulzí na konferenci, kterou uspořádalo Paramo. Ústředním
tématem akce byly nové trendy asfaltových emulzí v silničním stavitelství a nové
výrobky pro opravy komunikací. Zaměstnanci ve svých prezentacích představili
nové produkty z výroby Parama, takže zúčastnění získali přehled o firemní nabídce. O významnosti akce svědčí podepsané smlouvy na dodávky z Parama a získání
nových zákazníků.
Na návštěvě u hejtmana Ústeckého kraje
Vedení Unipetrolu zavítalo 13. března do kanceláře hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka, aby představilo rozvojové záměry společnosti. Unipetrol při
schůzce zastupovali ředitel kapitálových investic Vladimír Zemánek společně s ředitelem pro strategii a místopředsedou představenstva Piotrem Wielowieyskim.
Hlavním tématem byl plán výstavby jednotky polyetylenu III, která je pro podnik
důležitá z hlediska udržení konkurenceschopnosti, stejně jako zvýšení kapacity
a snížení nákladovosti. Podpis kontraktu na výstavbu polyetylenu III se plánuje
na rok 2014.
Rafinerie prošla údržbou
Společnost Česká rafinérská na březen naplánovala v souladu s výrobním plánem
krátkodobé odstávky v některých provozních jednotkách sídlících v Chemparku Záluží. Chod rafinerie se zastavil kvůli pravidelné údržbě a čištění, které jsou předpokladem bezpečného a spolehlivého provozu zařízení. V rámci odstávek proběhly
i investiční akce do zařízení v podobě nových katalyzátorů. Česká rafinérská kvůli
krátkodobému spalování provozních plynů spolupracovala s okolními úřady i Ekologickým centrem Most, které mohly občanům okolních obcí předat informace
o celém procesu.
Rozšířený sortiment průmyslových maziv
Společnost Paramo od března obohatila svou nabídku produktů o řadu syntetických
průmyslových převodových olejů MOGUL INTRANS SYNT na bázi polyalfaolefinů.
Tyto oleje byly vyvinuty především pro uzavřené převodové systémy, které pracují
ve velmi náročných provozních podmínkách. Oproti ropným a minerálním olejům
mají mnoho užitných vlastností, díky nimž výsledné produkty dosahují jedinečných výkonnostních parametrů. Nové výrobky se vyznačují vysokými viskozitními
indexy, lepšími nízko a vysokoteplotními vlastnostmi a lepší oxidační stabilitou.
Podáno třináct návrhů na inovace
Společnost Paramo zavedla nový efektivní systém podpory inovací (NESPI), kam
může každý zaměstnanec zadávat své podněty na zlepšení provozních záležitostí
podniku. Od jeho zavedení do března 2013 se objevilo již 13 nápadů na zlepšení
a k realizaci byl přijat například návrh Pavla Luňáka na optimalizaci provozu rozpustidlové parafínky v kolínském hospodářském středisku. Prostřednictvím nového systému inovací tak dává společnost Paramo najevo, že má velký zájem na proaktivním přístupu zaměstnanců a váží si jejich názorů.
Nový dodavatel stravovacích služeb v Chemparku Záluží
Všichni zaměstnanci stravující se v Chemparku Záluží si s koncem března všimli
změn, které se udály v jídelních prostorách i na jejich talířích. V Záluží totiž začal
působit nový dodavatel stravovacích služeb – firma GTH catering, která zvítězila
v náročném výběrovém řízení. Nabídla nejlepší podmínky a navíc se řídí heslem
Jídlo je radost. Současně byly odsouhlaseny investice do zařízení a stravovacích
prostor ve výši šesti milionů korun. Všechny změny mají přispět k pozvednutí kultury společného stravování a k vysokému standardu pro zaměstnance.
Paramo jmenovalo nového obchodního ředitele
Vedení společnosti Paramo se 26. března rozrostlo o nového obchodního ředitele,
kterým se stal Marek Bohdan Gładysz. Ve své nové funkci byl pověřen konsolidací stávajících obchodních aktivit a vyhledáváním nových obchodních příležitostí.
Marek Bohdan Gładysz vystudoval Vysokou školu zemědělskou ve Varšavě a má
za sebou rozmanitou profesní kariéru, během které působil v Polsku, na Slovensku i v České republice. Přínosem pro společnost jsou jeho zkušenosti s vytvářením
obchodních strategií, implementace obchodních modelů a řízení krizových situací.

Polymer Institute Brno patřící do skupiny Unipetrol má statut výzkumné a vývojové organizace pracující na bázi kon
traktů. Současná forma i zaměření institutu jsou výsledkem jeho téměř šedesátiletého vývoje.

14. 3.

Safety meeting byl zaměřen
na úrazovost, akční plán BOZP a kontroly
Zaměstnanci společnosti Unipetrol
pracují v oboru spojeném
s určitými riziky, kterým je nutné
předcházet. Unipetrol se staví
k této problematice zodpovědně
a pod vedením úseku HSE&Q
14. března uspořádal v areálu
Chemparku Záluží velký Safety
meeting.
Zaměstnanci a jednatelé společnosti se
sešli, aby zhodnotili dosažené výsledky
v základních oblastech jako úrazovost,
akční plán BOZP, rizikové stavy a kontroly povolení k práci. K jednotlivým
tématům se vyjadřovali kompetentní
zaměstnanci, například velitel hasičů
Unipetrolu RPA Petr Králert informoval
o počtu výjezdů. Mimořádných krizových událostí v areálu Chemparku Záluží sice za dobu jejího působení naštěstí
nebylo mnoho, přesto je Hasičský sbor
Unipetrolu RPA stěžejním útvarem připraveným zachraňovat životy.
V březnu v hasičské jednotce Unipetrolu RPA pracovalo 76 dokonale proškolených zaměstnanců specializovaných

na rizikové události v chemickém průmyslu. Jejich náplní práce je však třeba
i prevence takových událostí a kontrola
hasicího zařízení v areálu.
V neposlední řadě se společnost
zaměřuje i na bezpečnost při práci,
proto se na počátku března konalo

pravidelné setkání s firmou 3M. Ta zaměstnance informovala o novinkách
v oblasti osobních ochranných prostředků. Unipetrol tak díky všem těmto preventivním opatřením připravuje
pro zaměstnance i okolí bezpečné pracovní prostředí.

Unipetrol se staví k problematice bezpečnosti práce a možných rizik zodpo
vědně a pod vedením úseku HSE&Q 14. března uspořádal v areálu Chemparku Záluží velký Safety meeting.
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rok 2012 jako
historii
Společnost Polymer Institute Brno (PIB) v březnu zveřejnila hospodářské
výsledky za rok 2012, které byly dosud nejlepší za dobu jejího působení.
V porovnání s předešlými lety brněnský institut navýšil objem produkce
i tržby z výroby.
Březnová zpráva doložila, že pro rozvoj celé společnosti byl rok 2012 velmi
úspěšný. Došlo k zefektivnění výroby,
rozšíření produktového portfolia a k navýšení kapacity. Tržby z výroby se podařilo díky těmto opatřením meziročně
navýšit o 15,5 procenta, konkrétně činily
165 milionů korun. Institut se může také
pochlubit rekordním množstvím vyprodukovaných koncentrátů, kterých se zde
vyrobilo na 1 150 tun.
Mezi nejvýznamnější produkty PIB
patří UV stabilizátory poskytující různým materiálům, jako jsou například
vlákna nebo fólie, ochranu proti ultrafialovému záření. Důležitý podíl výroby
tvoří barevné koncentráty, jejichž odbyt
díky průniku do sortimentu umělých
trav v posledních dvou letech prudce
narostl. Pro tento účel se v Brně vyrobilo
150 tun barevných koncentrátů a v konečném výsledku objem všech barevných koncentrátů dosáhl 375 tun.

Předností PIB jsou dlouholeté zkušenosti s laděním barevných odstínů, takže
ve spojení s moderní měřicí technikou výsledný koncentrát splňuje veškeré nároky
týkající se zabarvení, materiálu a také
užitných vlastností. Zákazník si barvu
koncentrátů může vybrat podle barevných stupnic či podle svého přání. Nedílnou součástí produktového portfolia
institutu jsou retardéry hoření a thermostabilizační koncentrát Makrostab Thermo, kterého se vyrobilo za rok 86 tun.
Skvělých výsledků společnost dosáhla především díky rozšíření o novou
granulační linku na výrobu širokého
spektra koncentrátů aditiv. Celkové investice do tohoto zařízení se vyšplhaly
na hodnotu 12 milionů korun. Linka
disponuje dvoušnekovým extruderem
s výkonem až 300 kg/hod. a umožňuje
vyrábět koncentráty pro náročnější aplikace, jako jsou třeba vlákna nebo netkané textilie.

Dvanáct let partnerství s VŠCHT
V březnu proběhla schůze zástupců
skupiny Unipetrol a Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze,
na které podepsaly obě strany
smlouvu o vzájemné spolupráci pro
rok 2013. Za dvanáct let trvajícího
partnerství podpořila společnost
Unipetrol již desítky projektů,
které se zasloužily o propagaci
chemických oborů.
Na základě uzavřené smlouvy v průběhu roku Unipetrol vydal částku 800 tisíc

korun na projekty spojené s VŠCHT. Díky
nim byli oceněni úspěšní studenti, proběhla chemická olympiáda a nadaní studenti byli vyznamenáni cenou Unipetrolu za nejlepší diplomové práce.
Pokračování se dočkal dlouhodobý
projekt Hodina moderní chemie, který
rozbíjí mýty o nudných vědcích a nezáživné chemii. Žáci základních a středních
škol byli svědky zajímavých, a především zábavných experimentů v podání
školených lektorů. Pokud mladé studenty experimentování zaujme, vždy mají

možnost se o chemii více dozvědět díky
internetovým stránkám Zažijchemii.cz,
kde i tento rok přibyla řada zábavných
videí a proběhly různé soutěže.
Novinkou pak byla realizace dvou
chemických jarmarků v Praze a Mostě, na kterých Unipetrol prezentoval
studentům a dalším účastníkům své
aktivity. Všechny tyto činnosti mají
za cíl přiblížit studentům svět chemie,
talentované žáky motivovat ke studiu
na VŠCHT a zároveň jim nabídnout perspektivu uplatnění.
P
okračování
se
dočkal dlouhodobý projekt Hodina
moderní chemie,
který rozbíjí mýty
o nudných vědcích
a nezáživné chemii. Žáci základních a středních
škol byli svědky
zajímavých a především zábavných
experimentů v podání
školených
lektorů.

25. 3.

Unipetrol přispěl
ke vzniku chemické
expozice v Národním
technickém muzeu
Společnost Unipetrol se v první polovině roku začala podílet
na přípravách výstavy s názvem Chemie kolem nás, která byla pro
zájemce zpřístupněna v Národním technickém muzeu 26. července.
Zajistila technickou spolupráci při realizaci expozice a přispěla
i finančním darem v hodnotě 350 tisíc korun.
Unipetrol je společností úzce spjatou
s oborem chemie, proto vzdělávání a rozvoj této disciplíny podporuje
na všech možných úrovních. V březnu
došlo k dohodě s Národním technickým
muzeem, a mohl tak vzniknout projekt,
který měl za cíl přiblížit návštěvníkům
chemické procesy, které jsou součástí
každodenního života.
Expozice zpřístupněná od konce června obsahovala řadu filmových
i obrazových materiálů včetně interaktivního programu Cesta za tajemstvím
ropy. Dalším z prezentovaných témat
byl vývoj chemických laboratoří v čase
a rozdíl mezi používanými výzkumnými

metodami včera a dnes. V neposlední řadě se objevily exponáty
věnované českým velikánům
v oblasti chemie, jako byl nositel
Nobelovy ceny Jaroslav Heyrovský nebo Otto Wichterle, jehož
vynález měkkých kontaktních
čoček byl převratnou novinkou
světového významu.
Společnost Unipetrol tak
prostřednictvím této expozice
vzdala hold významným vědcům i celému vědnímu oboru
a s jistotou lze říci, že popularizace chemie bude nadále patřit
mezi její priority.

U
nipetrol se v první polovině roku začal podílet na přípravách výstavy s názvem Chemie kolem nás. Ta byla pro širokou veřejnost
zpřístupněna 26. července v Národním technickém muzeu Praha.
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DUBEN
Skupina Unipetrol se zapojila do projektu Zelená firma
V administrativní budově Unipetrolu RPA v Chemparku Záluží přibyl v úvodu měsíce nerezový box na elektroodpad. Skupina Unipetrol se tak zapojila do projektu Zelená firma, který se zabývá sběrem vysloužilých firemních elektrozařízení
a baterií. Pro Unipetrol znamená zapojení do projektu nejen přispění k ochraně
životního prostředí, ale také úsporu financí, neboť svoz a ekologické zpracování
veškerého firemního elektroodpadu je oproti systému, který ve firmě fungoval
předtím, zcela zdarma. Dalším pozitivním dopadem je pak snížení administrativy, neboť Unipetrol již nyní nemusí pro tento typ odpadu vést evidenci.
Počet partnerských čerpacích stanic se rozrostl
Společnost Unipetrol RPA dodává vedle stanic Benzina pohonné hmoty i dalším čerpacím stanicím, z nichž řada je zapojená do projektu Partnerská čerpací
stanice. Počet partnerských míst se v úvodu dubna rozrostl, a Benzina tak nově
zásobuje v Praze i čerpací stanici Florenc společnosti ČSAD. Coby Partnerská
čerpací stanice se tak stanice na Florenci stala součástí systému kontroly kvality prodávaných pohonných látek, kterou provádí mezinárodní společnost.
V létě roku 2013 pak stanice prošla celkovou rekonstrukcí, která rozšířila její
kapacitu a umožnila zlepšit množství nabízených služeb.
V Mikulově se konala první ICCT konference
Začátkem dubna se v jihomoravském Mikulově odehrála historicky první mezinárodní chemicko-technologická konference International Conference on
Chemical Technology. Konferenci organizovala Česká společnost průmyslové
chemie, skupina Unipetrol ji podpořila nejen finančně, ale také hojnou účastí
svých odborníků. Cílem série konferencí, která bude pokračovat i v roce 2014,
je seznamovat odbornou veřejnost se zásadními tématy české chemie a energetiky a podnítit spolupráci mezi různými představiteli chemického průmyslu
včetně malých a středních podniků či akademické sféry v celém regionu.
Literární soutěž pro zaměstnance Unipetrolu
Pětapadesáté narozeniny je třeba mohutně oslavit a nejinak tomu bylo i v případě Benziny. Jednou z aktivit, které při příležitosti tohoto výročí skupina Unipetrol pořádala, byla i literární soutěž pro zaměstnance. Ti mohli psát básně
a prózu na témata, která se jakýmkoliv způsobem vážou k tematice čerpacích
stanic, a to včetně svých osobních zážitků. Pro tři nejúspěšnější spisovatele pak
byly jako odměna připraveny Grand karty v hodnotě 1 000 Kč.
Dalších 6 000 ryb do Bíliny
V řece Bílině přibyly další ryby. Společnost Unipetrol RPA se rozhodla aktivně
přispět k oslavám Dne Země, který si připomínají na celém světě 22. dubna.
Do vod Bíliny tak spolu s Českým rybářským svazem vysadila dohromady 6 000
kusů ryb. Vysazení 300 kilogramů ryb bylo součástí dlouhodobé spolupráce,
která trvá už od roku 2010 a jejímž cílem je udržování řeky Bíliny v přirozeném stavu. Ryby Unipetrol vysazuje do řeky vždy dvakrát ročně, a to na jaře
a na podzim. Mezi vypuštěnými rybami byli zejména okouni říční, plotice
obecné či jelci jesenové.

8. 4.

Marek Świtajewski se stal
generálním ředitelem Unipetrolu
Duben znamenal pro Unipetrol zásadní změnu, a to přímo v čele společnosti. Dosavadní předseda představenstva
a generální ředitel Piotr Chełmiński totiž rezignoval na svou funkci a dozorčí rada proto volila jeho nástupce.
Nakonec se jím stal Marek Świtajewski, který do té doby ve společnosti působil jako člen představenstva
zodpovědný za rafinerský segment.
Piotr Chełmiński, který na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva setrval čtyři roky, zůstal i nadále
členem dozorčí rady Unipetrolu a také
členem představenstva mateřské společnosti, polského holdingu PKN Orlen.
Se zaměstnanci se Chełmiński rozloučil na neformálním setkání v pražské
centrále Unipetrolu. Mimo jiné uvedl, že
firma prožila těžké chvíle, obtížné makroekonomické podmínky a vynaložené
úsilí všech zasluhuje úctu. Rovněž vyslovil přání, aby se jeho nyní již bývalým
kolegům s novým vedením dobře dařilo.
Na to zareagoval Marek Świtajewski, že makroekonomické podmínky
jsou sice i nadále nelehké, ale Unipetrol
finišuje s přípravou nové strategie, která
by měla určit jasný směr na období 2013
až 2017.
Svůj profesní život se skupinou Unipetrol spojil Marek Świtajewski již v roce
2010, kdy nastoupil na pozici jednatele
společnosti Unipetrol RPA. O rok později
se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem další dceřiné společnosti Unipetrolu, České rafinérské. Na pozici
člena představenstva Unipetrolu, odkud
jeho kroky vedly přímo do čela společnosti, přešel v červnu roku 2012.
Další změnou v představenstvu Unipetrolu, která se odehrála v loňském

dubnu, bylo zvolení Andrzeje Jerzyho
Kozłowského jedním z členů představenstva. Členem dozorčí rady byl už

od roku 2009, od února 2009 rovněž
působil v PKN Orlen jako výkonný ředitel
pro strategii a projektové řízení.

Marek Świtajewski, nový generální ředitel Unipetrolu


4. 4.

Odborová konference v Chemparku Záluží
V Chemparku Záluží se 23. dubna konala výroční členská konference Základní
odborové organizace. Na konferenci zavítala i personální ředitelka Unipetrolu
Joanna Drozd a její dvě kolegyně. Mezi otázky, na které odpovídaly, patřily zejména dotazy ohledně možného propouštění či v té době stále neuzavřeného
kolektivního vyjednávání. To totiž zkomplikovala složitá makroekonomická situace, která se promítla do hospodářských výsledků Unipetrolu. Na konferenci
se tak mimo jiné hlasovalo o možnosti vyhlásit stávkovou pohotovost v Unipetrolu RPA, pokud by odbory nepřijaly návrh zprostředkovatele.

Benzina se rozhodla rozšířit nabídku

Místopředsedou představenstva byl zvolen Łukasz Piotrowski
Představenstvo České rafinérské zvolilo 24. dubna místopředsedou představenstva Łukasze Piotrowského. Ten se tak nadále věnuje své práci na pozici
ředitele pro výrobu a údržbu a povinnostem člena představenstva. Jeho práce
se však nyní také více soustředí na zvyšování výkonnosti společnosti. Łukasz
Piotrowski je absolventem Poznaňské ekonomické univerzity, studoval logistiku a finanční řízení.

V dubnu totiž Benzina uzavřela s firmou Vítkovice Doprava smlouvu, v jejímž důsledku se má během následujících dvou až tří let počet čerpacích
stanic Benzina s nabídkou CNG několikanásobně zvýšit. Benzina podle
smlouvy pronajme Vítkovicím Doprava
dvacet lokalit, na kterých umožní prodej CNG. Ten tak budou řidiči moci čerpat zejména na stanicích při dálničních
tazích, silnicích I. třídy a rychlostních
komunikacích.
Počet vozidel na CNG pohon rychle
roste. V roce 2020 by mohl podíl CNG
dosáhnout 6 až 7 % z celkové spotřeby

V prvním čtvrtletí tržby za téměř 25 miliard
Unipetrol informoval 25. dubna novináře a analytiky o svém hospodaření v prvním čtvrtletí roku 2013. Během tiskové konference, která se konala
standardně v pražské centrále skupiny, před účastníky konference v premiéře
předstoupili generální ředitel a předseda představenstva Marek Świtajewski
a finanční ředitel Mirosław Kastelik.

Benzina otevřela v březnu svou třetí plnicí stanici na CNG (stlačený zemní
plyn), který slouží jako alternativní pohonná hmota. O měsíc později pak
společnost učinila krok, díky kterému se má na českém trhu CNG plnicích
stanic stát nejsilnějším hráčem.
pohonných hmot, a proto by Benzina
v budoucnu řidičům ráda nabídla co
nejširší síť těchto stanic.
V současné době se CNG jeví jako
nejperspektivnější alternativní palivo především díky vysokým zásobám
zemního plynu včetně nekonvenčních

zdrojů a požadavkům na plnění přísných emisních limitů pro automobily.
Na trhu je již dostatek továrně vyráběných vozidel s pohonem na CNG. V zemích Evropské unie jde asi o jeden milion vozidel, což představuje cca 0,5 %
z celkového počtu provozujících vozidel. A automobilky plánují další nárůst.
Evropská komise chce zároveň zajistit,
aby v celé Evropě byla do roku 2020
k dispozici plnicí stanice na CNG každých 150 kilometrů.

CNG je v České republice stále populárnější zejména díky nižším nákladům na provoz vozidla ve srovnání se standardními palivy. Za CNG
se platí nižší daň a jeho užívání je šetrnější vůči životnímu prostředí,
emise CO2 jsou v případě CNG nižší až o 30 % a emise NOx dokonce až
o 50 %. Podle odhadů by spotřeba CNG v dopravě měla do roku 2020
vzrůst až osmdesátkrát.

KALENDÁRIUM ZA DUBEN 2013

www.unipetrol.cz
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Benzina oslavila pětapadesáté narozeniny
Legendární síť čerpacích stanic Benzina oslavila v roce 2013 významné
jubileum. Právě v dubnu totiž uplynulo pětapadesát let od chvíle,
kdy se typický znak Benziny – červenobílý koník s ozubeným kolem
– objevil u tuzemských silnic poprvé. Oslavy výročí probíhaly celý
rok a doprovázela je řada akcí pro zaměstnance společnosti i širokou
veřejnost.
Logem Benziny jsou její čerpací stanice
označeny od roku 1958. Už tehdy se znak
firmy zformoval v obraz koníka s ozube-

ným kolem v červené a bílé barvě, tedy
v podobě, ve které bez výraznějších změn
zůstal dodnes. Vznik národního podniku

Benzina před 55 lety soustředil prodej
a distribuci paliv pod jednu značku. V té
době Benzina provozovala na území Čech
a Moravy celkem 979 čerpacích stanic; to
byla však jen pouhá pětina stavu bezprostředně po válce. V rámci optimalizace
provozu se totiž vedení podniku rozhodlo
zrušit nevýdělečné čerpací stanice a veškeré volné prostředky investovat do modernizace sítě.

Po roce 1989 se Benzina začala více
orientovat na náročnější zákazníky
a uvedla svou prémiovou značku čerpacích stanic Benzina plus. U většiny
těchto čerpacích stanic byly vybudovány
moderní mycí linky a Benzina vstoupila
na trh také s prémiovými palivy. U jejích
čerpacích stanic se tak začaly objevovat
paliva pod značkou VERVA – stooktanový benzin VERVA 100 a nadstandardně

aditivovaná nafta VERVA Diesel s cetanovým číslem 60 (2009). V roce 2011
Benzina otevřela první kompletně samoobslužnou čerpací stanici v České republice pod názvem Expres 24.
I po 55 letech je Benzina leaderem
tuzemského trhu. V současnosti disponuje společnost nejširší sítí čerpacích stanic v České republice, která čítá
337 benzinek.

10. 4.

CNG plnicích stanic

Úspěšná mezinárodní certifikace Unipetrolu
Oddělení interního auditu společnosti
Unipetrol v dubnu obdrželo mezinárodní certifikát. Získalo ho v návaznosti
na úspěšně absolvovanou prověrku procesů a činností, kterou ve společnosti pro-

Vprostorách čerpací stanice Benzina v Brně, Kaštanová, takto funguje stojan
na stlačený zemní plyn již od roku 2012.

e z i n á r o d n í
M
certifikát přebrali
ředitel
auditu Tomáš
Miho a Jana Ivanovová z oddělení interního
auditu společnosti Unipetrol
od Tomáše Pivoňky z externí
konzultantské
společnosti
Ernst & Young.

vedla externí konzultantská společnost
Ernst & Young. „Zisk certifikátu potvrzuje,
že činnost tohoto oddělení je v souladu
s mezinárodními standardy interního
auditu,“ vysvětlil význam ocenění ředitel

auditu Tomáš Miho, který cenu přebíral
spolu se svou kolegyní Janou Ivanovovou. Kontrola procesů a činností interního auditu a jeho zaměstnanců proběhla
v listopadu a v prosinci 2012.

10

Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol

KVĚTEN
Změna kompetencí členů představenstva
Od 9. května je schválené nové rozdělení odpovědností mezi členy představenstva Unipetrolu. Hlavním cílem změn byla vyšší efektivita řízení. Kromě ní změny
také umožnily nový pohled na jednotlivé aktivity Unipetrolu. Martin Durčák, jenž
měl na starosti maloobchod, začal nově odpovídat i za segment rafinerie. Andrzej
Kozłowski v rámci nových kompetencí dohlíží na strategii, investice, divestice a rozvoj projektového řízení. Kompetence ostatních členů představenstva (Marek Świtajewski, Mirosław Kastelik, Artur Paździor) nedoznaly výraznějších změn.
Další mláďata sokola stěhovavého
Chempark Záluží navštívil 21. května ornitolog, aby okroužkoval nedávno narozená
mláďata sokola stěhovavého. Ti hnízdí ve speciální budce, nainstalované v roce 2011
na komínu energobloku etylenové jednotky Unipetrolu RPA. Během kroužkování,
u něhož pomáhali firemní hasiči, bylo zaznamenáno narození tří mláďat, dvou samečků a jedné samičky. U této příležitosti byla vyhlášena soutěž mezi zaměstnanci
o tři nejzajímavější jména pro ptáčátka z Chemparku. Trojice narozená na jaře 2013
v průmyslové lokalitě v Záluží jsou jedinými značenými sokolími mláďaty na stavbách
v Ústeckém kraji. Sokol stěhovavý je v ČR velmi vzácný a kriticky ohrožený.
Stážisté ze Scholy Humanitas
V Chemparku Záluží absolvovali odbornou stáž studenti litvínovské Scholy Humanitas, což je střední škola se zaměřením na vzdělání v oblasti ochrany a obnovy
životního prostředí. Odborníci studentům vysvětlili, jak takové systémy na ochranu
životního prostředí fungují. Kromě toho ale studenti viděli i samotný provoz a navíc
byli přítomni u kroužkování čerstvě narozených mláďat chráněného sokola stěhovavého. Skupina Unipetrol se školami podobného zaměření spolupracuje již řadu
let a kromě toho realizuje zábavně vzdělávací projekt Zažij chemii, jehož cílem je
popularizace chemického oboru mezi žáky a studenty druhého stupně základních
škol a středních škol.

3. 5.

Skupina Unipetrol opět
pomohla rozvoji celého kraje
Dobří sousedé si pomáhají. Skupina Unipetrol se svému okolí snaží být dobrým sousedem. Ne vždy jsou v okolí
potřeba jen ekologické projekty, Unipetrol proto pomáhá i se vzděláním, charitou či sportem. Darovací smlouvy
pro rok 2013 byly podepsány 3. května a díky nim získaly obce v kraji téměř 1,2 milionu korun.
Realizovány byly nejrůznější projekty.
V Českém Jiřetíně byly zřízeny nové informační tabule a směrové ukazatele,
v Horním Jiřetíně byla podpořena oslava
750 let od založení města. V Hoře Svaté
Kateřiny pak proběhla údržba stromořadí, vykáceny byly vyschlé stromy v obecním vlastnictví. Mariánské Radčice zase

Unipetrol pro kraj má. Každý měsíc společnost vyplatí zhruba 120 milionů korun
na mzdách, což je více než miliarda korun
za rok. Tyto peníze nadále zůstávají v kraji, kde se za ně nakupuje zboží či služby.
Průměrné platy v Unipetrolu jsou vyšší,
než je v regionu obvyklé a skupina zaměstnává na tři tisíce zaměstnanců.

Zapomenuta by také neměla zůstat
podpora litvínovského hokejového klubu, jelikož provoz extraligového klubu
je finančně vysoce náročný. Lidé v kraji
si ale cení i výzkumných záměrů skupiny.
Například výzkumně vzdělávací centrum
UniCRE vábí do oblasti mladé, vzdělané
a talentované lidi.

Návštěva polských studentů
Prostory laboratoří České rafinérské v Chemparku Záluží se dočkaly týdenní návštěvy
polských studentů. Ti od 13. do 17. května absolvovali odbornou praxi. Celkem tři polští studenti ze Střední technické školy města Sosnowiec se seznámili jak s vybavením
laboratoře, tak i s prací v ní probíhající. Přímo v praxi si tak studenti vyzkoušeli stanovení mazivosti motorové nafty HFRR nebo stanovení obsahu chemických nečistot
v ropě.
Zaměstnanci Unipetrolu v roli dobrovolníků
Během posledního květnového týdne udělala padesátka zaměstnanců Unipetrolu
a České rafinérské krok vpřed a dobrovolně se přihlásila k pomoci čtveřici neziskových
organizací. Pro Oblastní charitu Most, Dětský domov Hora Svaté Kateřiny, Nadační
fond Obnova Krušnohoří nebo Domov pro seniory – Sue Ryder v Praze tito dobrovolníci odpracovali více než 375 hodin. Do dobrovolnických dní se zapojuje každoročně
více zaměstnanců, což bylo v roce 2013 chvályhodné obzvláště kvůli nepříjemnému
počasí. U neziskových organizací má tato forma pomoci velice pozitivní ohlas.
Zemní plyn roste na oblibě
Benzina 29. května slavnostně zahájila prodej stlačeného zemního plynu (CNG)
na své čerpací stanici Humpolec Vystrkov u dálnice D1. V pořadí třetí prodejní místo
CNG nabízí řidičům své služby 24 hodin denně. Stlačený zemní plyn nabírá mezi řidiči
na popularitě díky příznivé ceně, daňovému zvýhodnění a menšími emisemi, které
jsou nižší o 30 až 50 % v závislosti na konkrétní měřené látce. Mezi další příčiny rychle
rostoucí oblíbenosti patří i podpora automobilek, díky níž jsou auta poháněná stlačeným zemním plynem vyráběna v dostatečných sériích.
Posílení bezpečnosti v Chemparku Záluží
Na základě zkušeností z PKN Orlen vznikl v Chemparku Záluží oddělený prostor napravo a nalevo od státní silnice I/27, která spojuje nedaleká města - Litvínov a Most.
Cílem vzniku je lepší zabezpečení areálu, jehož novou nedílnou součástí je brána,
na níž začal být kontrolován veškerý pohyb, a to jak osob, tak i vozidel. Nejedná se
o vjezd, kterým by bylo možné do Chemparku vjet zvenčí. Nová brána totiž rozdělila
areál na Starý závod a Petrochemii v místě, kde vnitřní komunikace podjíždí pod státní
silnicí. Kontrolované pásmo uvnitř areálu odpovídá nejnovějším trendům průmyslové
praxe.
Mogul na motozávodech a rally
Společnost Paramo se v zastoupení značky Mogul zúčastnila jedné z nejvýznamnějších motorkářských událostí v České republice. V květnu, při prestižním závodě
300 zatáček Gustava Havla, se na výkonu strojů Teamu Montáže Brož podílel i olej
MOGUL MOTO 4T 10W-50. Mogul slavil úspěch také na Rally Český Krumlov, kde
tým Kresta – Gross vybojoval se svou Fabií S2000 výborné druhé místo.

V
e dvanácti městech a obcích v okolí Chemparku Záluží budou z daru financovány projekty z oblasti sociální, školství,
životního prostředí či kultury. Darovací smlouvy byly podepsány 3. května v rámci letos prvního setkání Unipetrolu RPA
a pozvaných zástupců okolních měst a obcí.
získaly příspěvek na pořádání kulturních
a sportovních akcí pro děti, pro základní
školu v Lomu se pořídila nová podlahová krytina a PC sestava. Stejně tak byly
podpořeny akce pořádané obcemi Nová
Ves v Horách, Želenice, Louka u Litvínova
či Meziboří. V Brandově byl vymalován
interiér kostela sv. Michaela Archanděla.
V neposlední řadě pro město Most
byla nakoupena technika pro městskou
policii. Jednalo se zejména o dýchací
přístroje, lékárničky či vysílačky. Vybavena byla také učebna MINIZOO Střediska
volného času či pokoje HOSPICU v Mostě.
Do třech zahrad základních škol v Litvínově pak byly zakoupeny herní prvky.
Za poslední čtyři roky skupina Unipetrol věnovala na rozvoj kraje celkem
6,5 milionu korun. Přímé finanční dary
ale nepředstavují jediný přínos, který

„
Dobrý den, dámy a pánové, těší mne, že se opět potkáváme. Přitom vám
chci říci, že podpis darovacích smluv není jediný způsob našeho vlivu na ekonomiku zdejšího regionu,“ řekl v úvodu generální jednatel Unipetrolu RPA
Artur Paździor.
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Benzina úspěšně prošla testy ČOI Transpetrol a Česká
Pohonné hmoty mají nezanedbatelný vliv na chod motorů. Jejich kvalita
je pro celou skupinu Unipetrol jedním
z velice důležitých atributů. Společnost
Benzina disponuje celou řadou odborníků, kteří se kvalitou paliv intenzivně
zabývají, není proto tedy jistě náhodou,
že pohonné hmoty od Benziny prošly
testováním České obchodní inspekce
více než důstojně. Na žádném z testovaných vzorků nebyly nalezeny nedostatky. Výsledky testování byly oznámeny
v květnu.
Odebráno bylo celkem 223 vzorků,
z nichž 37 bylo od společnosti Benzina.
Inspektoři provedli testy na jejích dvaceti čerpacích stanicích.
Počet nevyhovujících vzorků v celé
České republice v období únor–březen
vzrostl téměř dvojnásobně, z 2,4 %
na 4,5 %. Nevyhovělo tedy deset vzorků, konkrétně šlo ve třech případech
o benzin, v pěti o naftu a ve dvou
o směsná paliva. U tří z těchto vzorků

rafinérská podepsaly
smlouvu o přepravě ropy

Akciová společnost Česká rafinérská uzavřela nový kontrakt se slovenským
národním přepravcem ropy, společností TRANSPETROL, a.s. Novou smlouvu
svými podpisy stvrdili předseda představenstva a generální ředitel
České rafinérské Leszek J. Stokłosa a Ivan Krivosudský, generální ředitel
a předseda představenstva Transpetrolu, dne 30. května 2013.

P
ohonné hmoty od Benziny prošly testováním České obchodní inspekce více
než důstojně. Na žádném z prověřovaných vzorků nebyly nalezeny nedostatky. Výsledky testování byly oznámeny v květnu.
byly prokázány velmi závažné odchylky
od jakostních norem. Jednalo se o nejvyšší podíl nekvalitních vzorků od června roku 2012. U pohonných hmot člen-

2. 5.

Unipetrol investoval
do životního prostředí
213 milionů korun
Skupina Unipetrol si je vědoma svého podílu odpovědnosti na udržování
životního prostředí ve stavu, který je příjemný jak pro lidi, tak pro zvířata
a rostliny. Proto také nejen odpovědně podniká, ale rovněž informuje
o svých aktivitách, jako například 2. května.
Svědomitý přístup dokládá také podni- v kanalizačním systému v prostoru etykání v souladu s dobrovolným progra- lenové jednotky, dále stabilní havarijní
mem Responsible Care, který mimo jiné profil na řece Bílině, jenž je připraven
představuje celosvětové úsilí chemic- na případný záchyt závadných látek, či
kého průmyslu zlepšovat bezpečnost instalaci kamerového systému pro rychvýroby i přepravy. Ačkoliv složitá hos- lou detekci případného úniku. Proběhla
podářská situace naplňování tohoto cílu také příprava pro rekonstrukci čistírny
neulehčuje, společnost na jeho plnění odpadních vod v Kralupech nad Vltavou.
vynakládá nemalé prostředky. V roce Další investice s příznivým dopadem
2012 dosáhly investiční náklady hodno- na životní prostředí byly realizovány
ty 213 milionů korun. Nejvíce aktivními v rámci provozních nákladů.
v této oblasti byly společnosti Česká rafinérská a Unipetrol RPA.
Dohromady investovaly
197 milionů korun. Celkově tak skupina Unipetrol za posledních pět
let vynaložila částku
převyšující 1,1 miliardy
korun.
Projekty na ochranu životního prostředí
zahrnují například segStabilní havarijní profil na řece Bílině je připraven

regaci splaškových vod
na případný záchyt závadných látek ve vodě.

ských firem Asociace petrolejářského
průmyslu je průměr vzorků, které neodpovídají normám, dlouhodobě pod
hranicí 1 %.

Dokument uvádí nové tarify pro přepravu
surové ropy do České republiky pro rok
2013. Ty by měly přinést do provozního
zisku EBIT Unipetrol okolo 45 milionů
korun.
„Cílem jednání bylo přinést výhody
oběma stranám, a to se podařilo. Pro naši
společnost to znamená významné snížení
přepravního tarifu, kterého bylo dosaženo
prostřednictvím výrazných úspor a optimalizace nákladů na straně Transpetrolu,“
uvedl k novému kontraktu Giorgio Cervi,

člen představenstva společnosti Česká
rafinérská a ředitel provozního plánování, přípravy výroby, alokace a logistiky.
Detaily kontraktu jsou nicméně oběma
stranami považovány za důvěrné.
Ropa typu REBCO (Russian Export
Blend Crude Oil) bude z Ruské federace do litvínovské rafinerie provozované
společností Česká rafinérská proudit
ropovodem Družba, jehož část je na Slovensku provozována právě společností
Transpetrol.

BEZPEČNOSTNÍ desatero 2013:
Důkladně SE PROBRALO povolení k práci
Každého zaměstnance chrání před
možným nebezpečím úrazu a jiných
neočekávaných událostí na pracovišti
správně vyplněné povolení k práci,
proto se stalo hlavním tématem letošní bezpečnostní kampaně.
Po celý rok 2013 proto UNI noviny předkládaly jednotlivé oblasti

týkající se povolení k práci
formou komiksů na aktuální
témata související s touto
problematikou. Pracovníci
odboru bezpečnosti Unipetrolu Services, kteří na projektu
s redakcí spolupracovali, věří, že tato
forma propagace alespoň trochu na-

pomohla k vnímání důležitosti
celého procesu. Cílem je, aby
i díky „UNI komiksům“ měla
všechna povolení k práci tu
správnou formu, obsah, aby
splňovala všechny náležitosti
a hlavně aby jejich výsledkem byla
bezpečnost nás všech.
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ČERVEN
Mogul v roli ochránce motorů
Počátkem června odstartovala nová kampaň na oleje MOGUL společnosti Paramo.
Agentura Wellen připravila pro značku MOGUL zcela nový komunikační koncept.
Pohled na svět z lepší stránky, nadhled a úsměv přináší vtipné situace nejen z běžného silničního provozu pod novým sloganem MOGUL. DOBŘE HUSTÝ.
Firemní dny pro odběratele plastů
V prvním červnovém týdnu se sjelo na šest desítek zástupců zahraničních odběratelů zálužských plastů do ústeckého hotelu Větruše. I přes ztížené podmínky, způsobené povodněmi, si nenechali ujít tradiční firemní dny Unipetrolu, na které byli
pozváni již na jaře. Zástupci naší skupiny informovali o současné situaci i o plánech.
Rovněž získávali informace od svých zákazníků. Po dvoudenní akci pro tuzemské
odběratele se na stejné místo sjeli i zahraniční zpracovatelé plastů z Unipetrolu RPA.

4. 6.

Hasiči pomáhali Lovochemii
Členové HZSP Unipetrolu RPA mimo svých standardních povinností pomáhali během záplav vodou ohrožené
Lovochemii.

Přírodovědný jarmark s rekordní účastí
Dne 5. června se v Mostě uskutečnil přírodovědný jarmark, který předčil očekávání,
když na akci dorazilo přes dva tisíce lidí – nejen žáci a učitelé, ale i široká veřejnost.
Akci pořádala VŠCHT s podporou Unipetrolu. Přírodovědný park tvořily dvě desítky
stánků s nejrůznějšími „atrakcemi“ včetně stánku Unipetrolu „Zažij chemii“. Návštěvníci oceňovali zejména přitažlivost vystavených exponátů. Součástí akce byly
i zajímavé přednášky. Vedle VŠCHT a Unipetrolu se akce zúčastnilo několik základních a středních škol. VŠCHT a Unipetrol spolupracují od roku 2011.
Ocenění pro PKN Orlen
Orlen získal ocenění nejlépe řízené společnosti ve střední a východní Evropě v kategorii ropa, zemní plyn, chemikálie a petrochemie. Žebříček „Best CEE Companies“
pravidelně sestavuje britský finanční časopis Euromoney, a to na základě výsledků
z dotazníkového šetření. PKN Orlen se v tomto žebříčku, kam jsou každoročně vybírány tři společnosti, drží od roku 2006. Letos poprvé se společnost dostala mimo
klasifikaci v rámci státu, ale je na prvním místě v oboru z regionálního hlediska.
Natankujte bezobslužně i v noci
Pilotní projekt nočního samoobslužného prodeje pohonných hmot na běžné čerpací stanici odstartoval 10. června ve 22 hodin. Tato unikátní služba je řidičům
k dispozici na čerpací stanici Benzina v Kolbenově ulici v Praze. Tam je možno bezobslužně tankovat od 22. do 5. hodin. Obchod bude v té době uzavřen. Řidiči, kteří
natankují pohonné hmoty, zaplatí na tankovacím automatu.
Konference Top 100 o firemní kultuře a strategii
Konference, která se konala 13. a 14. června, se tematicky dělila na blok o strategii skupiny Unipetrol na roky 2013 až 2017 a na workshop o firemních principech.
Za skupinu na akci vystoupili předseda představenstva a generální ředitel Marek
Świtajewski a finanční ředitel a člen představenstva Miroslaw Kastelik. První den
se mimo jiné představila firma Roland Berger, která pomáhala s tvorbou strategie
na téma Vize ropného průmyslu po roce 2020. Druhý den byl věnován workshopu.
300 litrů nafty pro dobrovolné hasiče
Dobrovolní hasiči z Litoměřic dostali 18. června sponzorským darem od Unipetrolu
RPA deset třicetilitrových kanystrů s naftou určených pro provoz hasičské a čerpací techniky během jarních povodní. Nafta, která pokryla týdenní provoz techniky
dobrovolných hasičů z Litomeřic, byla zajištěna na seřaďovacím nádraží Nové Kopisty, kde se ji neznámí pachatelé pokusili odcizit. Pachatelé však utekli a policistům se podařilo zajistit jen naftu, jejímž majitelem byl právě Unipetrol RPA.
Školení nájemců čerpacích stanic
V červnu Benzina uspořádala v Olomouci, Brně, Poděbradech a v Plzni pravidelná
každoroční setkání s partnery – nájemci čerpacích stanic. Se svou trochou do mlýna, respektive s informacemi o změnách v mezinárodní dohodě ADR pro silniční
přepravu nebezpečných věcí a s odbornou přípravou preventistů požární ochrany,
jimiž partneři na čerpacích stanicích zároveň jsou, přispěli i pracovníci odboru bezpečnosti Unipetrolu Services. Ve svých prezentacích lektoři využili také vlastní poznatky z provedených interních auditů a praktická řešení situací.
Křest knihy Miloslava Hrabáka
Již třetí kniha Miloslava Hrabáka byla 25. června slavnostně představena veřejnosti.
Knihu s názvem Hydrák a Staliňák v časech minulých pokřtili Mikuláš Duda (tiskový
mluvčí Unipetrolu) a Vlastimil Vozka (primátor Mostu). Technik Miloslav Hrabák, který
v zálužské chemičce pracoval 55 let, začal psát již v roce 2005, kdy se spolu s Karlem
Jansou a Bruno Paškem setkali s personálním ředitelem tehdejšího Chemopetrolu
a vedením odborů. Knihu finančně podpořily Unipetrol RPA a Česká rafinérská. Miloslav Hrabák již napsal knihu Zmizelé Záluží a Teplárna T-200 srdce podniku.

P
osádka motorového člunu kontrolovala pohyb hladiny Labe a mimo jiné dbala o to, aby plovoucí předměty nenarážely
do protipovodňové hráze. V detailu Petr Šucha.
Na pomoc Lovochemii odjeli 4. června
odpoledne a vrátili se osmého večer.
Během této doby se při akci prostřídalo
celkem 17 hasičů Unipetrolu RPA, někteří dvakrát. A jaké úkoly plnili? Mimo
jiné kontrolovali pohyb hladiny Labe,
monitorovali případné průsaky a v případě protržení zábran měli evakuovat
zaměstnance Lovochemie.
Nepohybovali se jen na souši
a ve člunu, Vlastimil Petrásek dokonce
pomáhal jako člen posádky Policejního

vrtulníku monitorovat stav protipovodňových zábran. Další důležitou činností
bylo přečerpávání vody z průsaků zpět
do řeky, k čemuž požívali čerpadlo Va-

risco, zapůjčené od České rafinérské. Vedle motorového člunu měli s sebou též
vybavení na záchranu osob – lezeckou
výstroj a elektrocentrálu.

Při povodních pomáhali tito hasiči Unipetrolu RPA: Petr Havel, David
Kundert, Vlastimil Petrásek, Radek Grosskopf, Tomáš Vyhnálek, Jan
Bočkaj, Václav Sahula, Jaroslav Macek, Eduard Podéšť, František Mezzei, Jan Ladma, Petr Kališ, Kamil Černý, Roman Němec, Miroslav Caba,
Jiří Garlík a Petr Šucha.

21. 6.

PKN a Rosneft uzavřely smlouvu
na dodávky ruské ropy
Společnost PKN Orlen podepsala 21. června smlouvu s ruskou společností Rosneft Oil Company na dodávky ruské
ropy označované jako REBCO (Russian Export Blend Crude Oil). Maximální množství je 8,28 mil. tun ropy pro
Unipetrol RPA a smlouva je platná od 1. července 2013 do 30. června 2016.
Sjednané objemy mohou pokrýt 60 až
100 procent celkové poptávky Unipetrolu po ropě REBCO v závislosti na podmínkách sjednaných objemů relativně
k podmínkám panujícím na trhu surové
ropy v daném konkrétním čase. Sjednané objemy ruské ropy dodá do České republiky společnost Rosneft Oil Company
ropovodem Družba.
Mezi Unipetrolem RPA a PKN Orlen
v současnosti probíhají jednání ohledně
finalizace smlouvy na dodávky surové

ropy v souvislosti s již podepsaným kontraktem mezi PKN Orlen a Rosneft Oil
Company.
8,28 milionu tun ruské ropy
pro Unipetrol RPA dodá společnost Rosneft Oil Company.
A proč smlouvy podepisují tyto subjekty? PKN Orlen je majoritním akcionářem skupiny Unipetrol (vlastní 62,99 %

akcií). Unipetrol je pak stoprocentním
vlastníkem základního kapitálu Unipetrolu RPA. Unipetrol RPA pak v souladu
s vlastnickými právy Unipetrolu plánuje a řídí přepracování ropy v České
rafinérské (51,22% akcionářský podíl),
a to zejména podle potřeb navazujících
výrob ve skupině Unipetrol. Platí též, že
kdo nakupuje ropu pro rafinerské výroby ve skupině, stará se i o velkoobchod
s motorovými palivy a dalšími rafinerskými výrobky.

www.unipetrol.cz
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11. 6.

Skupina Unipetrol představila svou strategii rozvoje 2013–2017
Podle nové strategie
na následujících pět let Unipetrol
plánuje navzdory obtížným
makroekonomickým podmínkám
zlepšit své finanční výsledky. Jejich
stabilní a kladná úroveň nám pak
umožní další rozvoj společnosti.
Celkem by měla skupina Unipetrol
v následujících pěti letech
investovat 19 miliard korun.
Téměř polovina investičních výdajů se
bude týkat rozvojových investic, zbývající část půjde na modernizaci výrobních
jednotek a implementaci řešení prospěšných pro životní prostředí. Většina investic bude směřovat do petrochemického
segmentu a rozvoje energetiky. Společnost plánuje investovat do nových výrobních jednotek, do obnovy elektrárny
T700 nebo do instalace plynové turbíny
pro výrobu elektřiny a páry pro etylenovou jednotku. V rámci maloobchodu Unipetrol napře finanční prostředky do posílení své obchodní sítě a rozšíření portfolia
produktů a služeb. Finance na realizaci
plánovaných investic Unipetrol získá
zlepšováním svých tržních podílů a zvyšováním efektivnosti.
Prezentace významného a dlouho
očekávaného dokumentu zástupcům
médií proběhla 11. června na pražské
Pankráci v konferenčním centru City.
Hlavními řečníky byli generální ředitel
společnosti Marek Świtajewski a její
finanční ředitel Mirosław Kastelik.
V závěru tiskové konference odpovídali na dotazy novinářů všichni členové
představenstva Unipetrolu.

V samém závěru tiskové konference pozval generální ředitel na pódium všechny členy představenstva, aby společně čelili zvídavým dotazům novinářů.


19. 6.

8. 6.

Indiánský den pro děti i dospělé Prostavělo se již

za více než 34 milionů

Dva roky utekly jako voda
a Unipetrol opět pozval své
zaměstnance nejen z Chemparku
Záluží na Loučky. Indiánského
rodinného dne se v premiéře
zúčastnili i zaměstnanci České
rafinérské a jejich blízcí.
Program byl určen dětem
i dospělým.
Na akci, která se konala 8. června, pět
tisícovek návštěvníků pozdravili Artur
Paździor, generální jednatel Unipetrolu RPA, a Leszek Stokłosa, generální
ředitel České rafinérské. Program byl
různorodý – koncert, ukázky indiánské kultury, střelba z luku nebo ze
vzduchovky, turnaj v lakrosu, rýžování zlata a další aktivity. Mezi účinkujícími se představilo i několik zaměstnanců.

Centrum UniCRE i v červnu
pokračovalo s rekonstrukcí podle
aktualizovaného harmonogramu.
Poté, co hlavní dodavatel opět
odkryl skelet hlavní budovy centra,
byl na první pohled zřejmý postup
prací.

ezi účinkujícími se představili i zaměstnanci firem skupiny. Všímavý divák
M
jistě poznal Indiána – Romana Lošťáka z Unipetrolu RPA. Na snímku rozdělává oheň.

Postup prací byl patrný zejména z usazování okenních rámů a oken. Proběhla také
montáž výtahu do již zrekonstruované
výtahové šachty, dokončeny byly rozvody kanalizace, vody a plynů. Zároveň se
pracovalo na montážích elektroinstalace

měření a regulace (např. ovládání vzduchotechniky, dveří, topení atd.) a zapojovaly se rozvaděče. V jednotlivých patrech
byly zhotovovány omítky a opláštění
sádrokartonovými deskami.
Při pohledu do dokumentace je zřejmé, že od počátku rekonstrukce bylo
prostavěno celkem 34 198 232 korun.
Vedle těchto aktivit bylo již 30. května
vyhlášeno výběrové řízení na dodávku
rekonstrukce budovy 2828, tedy takzvané pokusné základny, která je v sousedství třípatrové rekonstruované budovy
UniCRE.
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ČERVENEC
Čtvrtstoletí Volkera Kriegera
Volker Krieger 25. rokem prodává výrobky skupiny Unipetrol na německy hovořících trzích. Jubilant je jedním ze šestnácti pracovníků německého zastoupení
Unipetrolu v Langenu. Unipetrol Deutschland GmbH (původně Deutsche Chemapol) byl založen v roce 1977. O 24 let později se stal členem skupiny Unipetrol.
Unipetrol Deutschland je především prodejní a distribuční sítí pro zboží vyrobené ve skupině Unipetrol a PKN Orlen v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Společnost rovněž prodává chemické výrobky i od ostatních českých, slovenských
a dalších výrobců v těchto teritoriích. Volker Krieger nastoupil do společnosti 1.
července 1988 a je zodpovědný za prodej polyolefinů z Unipetrolu RPA (polyetylenu Liten a polypropylenu Mosten) v severní části Německa a v Rakousku.
Za dlouholetou práci byl Volker Krieger oceněn vedením německého zastoupení Unipetrolu. Význam komerční práce pana Kriegera současně ocenilo vedení
okresní Průmyslové a obchodní komory v Offenbachu nad Mohanem udělením
diplomu IHK.
Rozhovor Jacka Krawiece pro Hospodářské noviny
Hospodářské noviny uveřejnily 2. července rozhovor s Jackem Krawiecem, předsedou představenstva a generálním ředitelem PKN Orlen. Ten tak mimo jiné reagoval na kritiku, že polská společnost údajně nedostatečně investuje do českého
Unipetrolu. Jacek Krawiec mimo jiné uvedl: „Kdybychom hodlali zavírat rafinerie
v Česku, tak bychom neuzavírali tříletou smlouvu na dodávky ropy, ani tu neplánovali v naší pětileté strategii investovat 19 miliard korun. Spekulace nás nezajímají. Pro nás je Česko strategický trh a dlouhodobá investice. Pokud by se objevily nějaké dosud neznámé možnosti pro investice, jako třeba privatizace firmy
Čepro, tak bychom se o ně rozhodně zajímali. O spolupráci se státem stojíme.“
Celý rozhovor pro zaměstnance Unipetrolu uvedl firemní intranet.
500 000 Kč na povodňové škody
Dne 4. července 2013 nabyla účinnosti darovací smlouva, ve které společnost
Unipetrol RPA věnovala na povodňové konto Ústeckého kraje 500 000 korun.
Tato částka pomohla v nákupu prostředků na odstraňování následků červnových
povodní. Finance darovala společnost Unipetrol RPA, a navázala tak na podpis
darovacích smluv se zástupci měst i obcí Litvínovska a Mostecka, v rámci kterých
se zavázala přispět částkou ve výši přes 1 milion korun.
Česká rafinérská a kolektivní smlouva
Ve čtvrtek 11. července byla místopředsedou představenstva Lukaszem Piotrowskim, členem představenstva Robertem Zonfrillim a předsedou Základní
odborové organizace České rafinérské Janem Klimešem podepsána nová kolektivní smlouva. Ta platí do 28. února 2014. S obsahem kolektivní smlouvy, včetně
příloh, se zaměstnanci rafinerie mohli seznámit na intranetu firmy.
Neplánovaná odstávka etylenové jednotky
Společnost Unipetrol RPA se rozhodla odstavit provoz etylenové jednotky v rámci petrochemického provozu v Chemparku Záluží. Odstávka začala v úterý 16.
července. Neplánovaná odstávka způsobila technické obtíže na potrubí páry,
které vykázalo trhlinu a související únik páry. Opravu potrubí nebylo možné provést za provozu. V důsledku odstávky etylenové jednotky byla rovněž odstavena
jednotka polypropylenu. Kvůli bilanci rafinerských produktů měla odstávka etylenové jednotky vliv také na některé rafinerské jednotky. Přesto dodávky PHM
nebyly ohroženy.
Zveřejnili jsme výsledky za II . čtvrtletí
U příležitosti zveřejnění hospodářských výsledků za uplynulé období se v sídle
skupiny Unipetrol v Praze konala 23. července pravidelná tisková konference.
Více než patnácti analytikům a novinářům představili generální ředitel Marek
Świtajewski a finanční ředitel Mirosław Kastelik výsledky hospodaření za 2.
čtvrtletí roku 2013 i za letošních prvních šest měsíců. Novináři se zajímali především o vývoj na maloobchodním trhu v souvislosti s poklesem nezdaněných
pohonných hmot do ČR, ptali se na očekávané dopady nové legislativy na potlačení podvodů s palivy, na zájem skupiny o koupi minoritního podílu v České
rafinérské nebo na budoucnost Parama.
Zpravodaj generálního ředitele
Spolu s oznámením finančních výsledků Unipetrolu za druhé čtvrtletí roku 2013
vyšel 24. července zpravodaj generálního ředitele. Čtyřstránkový dokument přinesl komentáře Marka Świtajewského ke zveřejněným výsledkům hospodaření
spolu s odkazem na zprávu o výsledcích hospodaření, která srozumitelně komentovala finanční výsledky druhého kvartálu roku 2013. Zpravodaj generálního ředitele byl rozeslán e-mailem, k dispozici byl na intranetu a tvořil též součást
papírové verze UNI novin číslo 9.

18. 7.

Ústecký hejtman navštívil Chempark Záluží
Oldřich Bubeníček poprvé ve funkci hejtmana Ústeckého kraje navštívil Chempark Záluží. Unipetrol RPA však pro
něj není velkou neznámou. Jednak se s vedením chemičky setkal před rokem, kdy doprovázel tehdejší hejtmanku
při jednání v salónku v Záluží, a jednak v Ústí nad Labem debatoval se zástupci chemické firmy.
Do Chemparku Záluží hejtman Ústeckého kraje přijel 18. července v dopoledních hodinách. Návštěvy se ujal Artur
Paździor, generální jednatel Unipetrolu RPA. Hejtmanovi představil novou
strategii, připravované investice a úkoly,
které je třeba splnit, aby se plány realizovaly. Hovořilo se i o přípravách investice do v pořadí třetí jednotky polyetylenu, o tom, jaké překážky firma vnímá

v podobě šedé zóny v oblasti obchodu
s palivy a o vysokých příspěvcích na obnovitelné zdroje.
Po prezentaci se Oldřich Bubeníček
vydal do chemického areálu a zavítal
na velín zplyňování mazutu. Tam se mu
dostalo zasvěceného výkladu od Jiřího
Stádníka, vedoucího výrobny. Návštěva
si za odborného výkladu nejprve prohlédla model technologie, aby se poté

přesunula na lodžii budovy s vyhlídkou
na reálný provoz.
Po skončení návštěvy hejtman konstatoval, že je rád za navázání osobního
kontaktu s vedením Unipetrolu RPA.
„Během návštěvy jsme se s panem Paździorem domluvili, že budeme iniciovat spolupráci zejména v oblasti školství
a výchovy budoucích potenciálních zaměstnanců.“

    Oprohlídku velínu zplyňování mazutu, představení výrobny nad modelem i o nahlédnutí do technologie se
postaral Jiří Stádník, vedoucí výrobny.

24. 7.

HC VERVA vjela poprvé na led
Po dvou dnech tréninku na suchu vyjel tým HC VERVA Litvínov poprvé na led spodního zimního stadionu
v Litvínově 24. července. Začátek přípravy na novou extraligovou sezonu se odehrával na spodním stadionu
proto, že ten horní (ZS Ivana Hlinky) ještě procházel rekonstrukcí.
Trenéři Vladimír Jeřábek a Petr Rosol měli
první den k dispozici 29 hráčů včetně nových posil, obránců Chaloupky, Pavelky
a Pavlíka. S mužstvem se již připravoval
také obránce Vlastimil Kroupa, který se
po dvou letech snažil o návrat do týmu.
Naopak Jiří Šlégr s Martinem Ručinským
se připojili později. Širší kádr týmu tak
v tu dobu čítal 35 hokejistů a v následují-

cích padesáti dnech měla vykrystalizovat
sestava pro extraligu, kterou vybrali trenéři Vladimír Jeřábek a Petr Rosol.
Co se rekonstrukce Zimního stadionu
Ivana Hlinky týče, byly zejména změněny
dispozice východní tribuny. Konkrétně
šlo o vytvoření čtyř nových vchodů a provedení dalších nutných úprav pro nástup
hokejových fanoušků do hlediště zevnitř

tribuny. Došlo též k výměně půlstoletí
starých sedaček na východě a západě
(plastové za dřevěné) nebo k sanování
betonových povrchů na třech tribunách.
Mimo jiné byly opravené vestibuly vchodů. Za zcela zásadní lze též označit výměnu střídaček a trestné lavice, zejména
kvůli uplatňování pravidla o vyhození kotouče do hlediště.

    T ým HC VERVA Litvínov 24. července začal na ledě přípravu na novou extraligovou sezonu. Ondřej Jurčík přechází
mezi stadiony z šatny na led. Druhý snímek je z konce měsíce, kdy právě probíhala výměna střídaček a trestné lavice.
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14. 8.

Kontrakt na ropu pro rok 2014
Už v závěru prvé poloviny srpna 2013 byla podepsána nová smlouva o přepravě ropy mezi Českou rafinérskou
a Transpetrolem na rok 2014. Ačkoli – jak si jistě mnozí čtenáři UNI novin pamatují – smlouva na rok 2013 se
dohodla teprve v závěru května téhož roku.
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SRPEN
Marketing Benziny pod novým vedením
Marketing ve společnosti Benzina vede od 1. srpna nová manažerka Agnieszka
Bobrukiewicz. Před svým jmenováním působila pět měsíců jako manažerka projektů
v oblasti marketingových iniciativ Benziny v nových médiích. Od srpna 2013 na Agnieszku Bobrukiewicz přešla zodpovědnost za tvorbu a implementaci marketingové
strategie společnosti Benzina, za podporu značky prémiových paliv VERVA a za koncept rychlého občerstvení STOP CAFE.
Dva roky změn intranetu
V srpnu 2013 uplynuly dva roky od převedení firemního intranetu z prostředí Obelisku
na portál SharePoint. Za toto období se změnil vzhled hlavní stránky, rozhýbaly se
bannery, pravidelně se vkládají nové fotografie. Intranet také informuje zaměstnance
o dění ve skupině a novinkách v jednotlivých společnostech. Vytvořena byla samostatná stránka Personalistika a uskutečnila se řada dalších dílčích změn a zlepšení.
V úvodu srpna byl uživatelům intranetu předložen anonymní dotazník, ve kterém
respondenti projevili spokojenost se změnami.
Tisíc dní bez úrazu s pracovní neschopností
Pracovníci společnosti Unipetrol Doprava docílili 6. srpna tisíc dní bez pracovního úrazu LTI (s pracovní neschopností). Kdo si jen trochu dovede představit práci železničního personálu v podmínkách „těžké“ chemie, kvituje tento výsledek s uznáním. V té
době více než čtyři stovky pracovníků Unipetrolu Doprava působily vedle Chemparku
Záluží i v průmyslových areálech Synthos Kralupy, Spolana Neratovice, Paramo Pardubice i Kolín a Synthesia Semtín. Rekordní kampaň se evidovala od 9. listopadu 2010
a ukončil ji úraz 24. listopadu 2013. Celkem tedy šlo o 1 078 dní.

Snímek je z 30. května 2013, kdy zástupci obou smluvních partnerů – České rafinérské a společnosti TRANSPETROL, a.s., podepisovali kontrakt na dodávku ropy na rok 2013.
Česká rafinérská spolu se společností
TRANSPETROL, a.s., což je slovenský
národní ropovodní přepravce, podepsaly 14. srpna 2013 důležitý dokument.
Smlouva stanovuje nové tarify pro přepravu surové ropy do České republiky
po slovenské části ropovodu Družba

na rok 2014. Pozitivní dopad na provozní zisk EBITDA skupiny Unipetrol za celý
rok 2014 ve srovnání s rokem 2012 se
odhaduje na přibližně 17 milionů korun.
Ropa Russian Export Blend Crude
Oil – REBCO je z Ruské federace přepravována ropovodem Družba do Chem-

parku Záluží v České republice. Tam ji
dle dohody akcionářů zpracovává Česká
rafinérská.
Takzvanou jižní část ropovodu
Družba, která vede přes Bělorusko
a Ukrajinu na Slovensko, na jeho území
vlastní a provozuje právě Transpetrol.

20. 8.

Pojmenovaná i druhá generace sokolíků
Severka, Karel a Vojtěch. To jsou jména tří mláďat, která v roce 2013 vyvedl
pár chráněného sokola stěhovavého
ve speciální budce umístěné na komínu
energobloku etylenové jednotky Unipetrolu RPA. Událost pro Chempark o to
významnější, že se tentokrát v přírodních hnízdištích tolik nedařilo. Ze šestnácti odpovědí na intranetovou anketu
byla nakonec 20. srpna vylosována kombinace jmen Severka pro samičku a Karel s Vojtěchem pro samečky. Autorem
jmen je Karel Dvořák z Unipetrolu RPA,
který dostal odměnou švýcarský nožík
Victorinox.
S everka, Karel a Vojtěch. To jsou
jména tří mláďat, která letos
vyvedl pár chráněného sokola
stěhovavého ve speciální budce
umístěné na komínu energobloku etylenové jednotky Unipetrolu RPA.

O Unipetrol je zájem v Kazachstánu
Jedenáct vysokoškoláků z Kazachstánu 7. srpna navštívilo zálužskou část Unipetrolu. Nejdříve je přijal vědecký vedoucí střediska UniCRE Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.
Po zhruba dvou hodinách, kdy svou přednášku zaměřil mimo jiné na celý Unipetrol,
čekala na skupinu projížďka Chemparkem Záluží s odborným výkladem a návštěva
velínu etylenové jednotky Unipetrolu RPA.
Nové kolektivní smlouvy
Generální jednatel Unipetrolu RPA Artur Paździor a předseda odborové organizace
Pavel Dvořák podepsali 13. srpna novou kolektivní smlouvu platnou do konce února
2016. Zhruba o dva týdny později podepsali odborový předák Pavel Dvořák a jednatel
Mirosław Kastelik kolektivní smlouvu pro Unipetrol Services.
Stále se opakují problémy na branách
Ač se bezpečnosti práce věnuje velká pozornost, stále se v Chemparku Záluží opakuje
nešvar, který může vyústit ve vážný úraz. Jen shodou náhod se v prvním srpnovém
týdnu nezopakoval pracovní úraz z 22. 8. 2011, kdy při výjezdu na bráně 15 řidičku,
otevírající kufr auta ke kontrole, vzápětí přimáčklo další vozidlo přijíždějící do prostoru
brány. Řešením by mělo být instalované dopravní značení, ale někteří řidiči je ignorují.
Pozor, pracovní úraz!
Dne 18. srpna došlo v Unipetrolu RPA k pracovnímu úrazu, kdy byl postižený nalezen
v bezvědomí v prostoru strojovny stabilního hasicího zařízení. Nadýchal se směsi par
benzenu a dusíku unikajícího do prostoru strojovny zpětně ze skladovací nádrže vlivem technické závady hasicího zařízení. Ze šetření tohoto pracovního úrazu vyplynulo
porušení stanovených pravidel jak ze strany postiženého, který špatně vyhodnotil danou situaci, tak ze strany zaměstnanců provádějících jeho vyproštění ze zamořeného
prostoru, při kterém se vystavili působení chemických látek bez dostatečné ochrany.
Změna v Paramu
Z pozice generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Paramo
k 28. srpnu odstoupil Milan Kuncíř. Ke změně došlo po vzájemné dohodě s představenstvem společnosti Unipetrol. Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva byl zvolen Krzysztof Pietrzyk. Ten doposud zastával funkci generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Orlen Oil.
Zaměstnanci hráli o lístky na hokej
Zaměstnanci skupiny působící v Chemparku Záluží mohli hrát 29. a 30. srpna
o „volňásky“ na extraligový zápas Litvínova se Zlínem. Kdo neměl správnou mušku
a švih v ruce, nebo nebyl v tu dobu v Záluží, mohl cenu vyhrát i za správné odpovědi na čtyři kvízové otázky. Utkání patřilo do společných oslav 55. výročí, které
HC Verva a společnost Benzina uskutečnily. Pro hokejisty to byla nepřetržitá účast
v nejvyšší domácí hokejové soutěži. Před 55 lety se v tehdejším Československu
u čerpacích stanic poprvé objevilo logo koníka s ozubeným kolem a jméno Benzina.
K utkání byla vydána i 24stránková jedinečná brožura, ve které se spojily příběhy
značky Benzina a hokejového klubu HC VERVA Litvínov.
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ZÁŘÍ
Havarijní plány obstály
Ve středu 4. září čtvrt hodiny před devátou se pomocí systému ozvučení areálu
dozvěděli všichni zaměstnanci Chemparku Záluží o chystaném cvičení. Po nahlášení události provozním zaměstnancem vyjeli za zvuku sirén hasiči Unipetrolu
RPA na výrobnu komprese a distribuce plynů, aby vyřešili mimořádnou situaci.
V rámci cvičení se potvrdilo, že havarijní plány Unipetrolu RPA i samotné výrobny jsou aktuální. Během akce rovněž nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.
Artur Paździor v Unipetrolu Doprava
Artur Paździor, člen představenstva zodpovědný za petrochemický segment
skupiny Unipetrol a generální jednatel Unipetrolu RPA, navštívil 6. září v rámci
projektu „Zpátky ke kořenům“ společnost Unipetrol Doprava. Během návštěvy
se Artur Paździor blíže seznámil s provozem železniční vlečky v Chemparku Záluží. Strojvedoucí Šárku Tauberovou doprovázel během výkonu jejích běžných
pracovních povinností. Společně navštívili montážní halu oprav lokomotiv i železničních vagónů. Tamní zaměstnanci využili možnosti a s Arturem Paździorem
podebatovali.

4. 9.

Zpracování ropy ve stavu nouze
řeší nová smlouva
Zástupci Správy státních hmotných rezerv (SSHR) a Unipetrolu RPA podepsali 4. září smlouvu o zpracování ropy
ve stavu ropné nouze.

O strategii s komisí ŽP Ústeckého kraje
Členové komise pro životní prostředí Ústeckého kraje navštívili 9. září Chempark
Záluží. V areálu je přivítali Ivan Ottis, ředitel pro zvláštní projekty Unipetrolu a jednatel pro rafinerskou část Unipetrolu RPA, Pavel Sláma, ředitel pro HSE
Unipetrolu, a Mikuláš Duda, tiskový mluvčí Unipetrolu. Ivan Ottis a Mikuláš Duda
v úvodu představili nově schválenou strategii skupiny. Pavel Sláma poté hosty
během projížďky seznámil s areálem, ukázal jim provozované výroby i externí
firmy, které v areálu podnikají, a také otevřeně odpověděl na vznesené dotazy.
Členy komise pak ještě čekal standardní program jednání.
Zarážka kralupské rafinerie
Plánovanou odstávku rafinerie v Kralupech nad Vltavou zahájila společnost
Česká rafinérská 10. září. Důvodem této dlouhodobé zarážky výrobních jednotek kralupské rafinerie je periodická údržba a inspekce zařízení včetně realizace
řady investičních akcí, které lze provádět pouze tehdy, kdy je technologie mimo
provoz. V rámci zarážky nebo následně po ní bylo realizováno celkem 17 investičních projektů. Mezi největší investiční akce patřila druhá fáze projektu Energy
Efficiency či upgrade systémů DCS/IPS napříč rafinerií. Za zmínku stojí též projekt
kontinuálního měření emisí spalin za jednotku výroby síry.
O rafinerském businessu a palivech
V Šamoríně se v polovině září uskutečnil třetí ročník Unipetrol Slovensko party
pro zákazníky, kteří zajišťují prodej motorových paliv v rámci slovenského trhu.
Setkání proběhlo v kongresovém hotelu Kormoran na břehu Dunaje a zúčastnilo
se ho celkem 52 hostů, od zástupců hypermarketů přes majitele neznačkových
čerpacích stanic až po firmy obchodující s pohonnými hmotami a přepravce PHM.
Deset tisíc návštěvníků vědeckého jarmarku
Unipetrol ve spolupráci s neziskovou organizací Věda nás baví o.p.s. a s VŠCHT Praha, ČVUT v Praze, Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR i s dalšími školami
a institucemi uspořádal 18. září v Praze na Vítězném náměstí Vědecký jarmark. Celodenní akci, která si kladla za cíl zvýšit zájem dětí a mládeže základních a středních škol o výuku ve vědách, navštívilo na deset tisíc osob. Velký zájem malí i velcí
návštěvníci jarmarku projevili o prezentační stánek Unipetrolu Zažij chemii.
Tuningový sraz ve Vyškově
Vyškov u Brna zažil 20. a 21. září podzimní tuningový sraz ve velkém. Na mistrovství republiky ve sprintech se tam sešli příznivci silných aut. Na Tuning Motor
Party XX. Vyškov se rovněž představily Paramo i Benzina.

Z a účasti novinářů v pražské centrále Unipetrolu 4. září podepsali zástupci Správy státních hmotných rezerv a Unipetrolu RPA smlouvu o zpracování ropy ve stavu ropné nouze.
Tato strategická smlouva definuje podmínky, za kterých by v případě vyhlášení stavu ropné nouze byly přepra-

covány nouzové zásoby ropy v držení
SSHR v rafineriích skupiny Unipetrol.
Zpracované ropné produkty by Sprá-

va státních hmotných rezerv dále distribuovala složkám krizového řízení
a veřejnosti. Za SSHR smlouvu pode-

2. 9.

Litvínovské děti mají díky Unipetrolu nové prolézačky
Město Litvínov také v roce 2013
získalo finanční prostředky
od sponzorů. Velká část z nich –
půl milionu – byla vynaložena
na vybavení zahrad mateřských
a základních škol herními prvky.
Významnou položku darovala
naše skupina prostřednictvím
Unipetrolu RPA.

Při zahájení školního roku 2. září bylo
deset herních prvků slavnostně předáno
ZŠ a MŠ Litvínov – Janov. Děti z janovských mateřských škol Paraplíčko a Sluníčko se radují mimo jiné z nového kolotoče, houpaček, prolézaček či altánku,
na jejichž pořízení přispěli tradiční sponzoři. Společnost Unipetrol dala 150 tisíc
a United Energy, a. s., 50 tisíc korun.

Slavnostního zahájení se ujali starosta
Litvínova Milan Šťovíček, Ivan Ottis, ředitel pro zvláštní projekty společnosti
Unipetrol a jednatel Unipetrolu RPA se
zodpovědností za rafinerskou oblast,
a generální ředitel United Energy Milan
Boháček. O zpestření slavnostního dne
se postaral školní pěvecký sbor Janováček pod vedením Olgy Vernerové.

Benzina byla jedním z partnerů TopGear Live
Benzina se úspěšně prezentovala 21. září ve Varšavě, kde se konal velký motoristický svátek s názvem VERVA Street Racing. Hlavní atrakcí tohoto ročníku bylo velkolepé představení TopGear Live! Benzina pro své fanoušky na Facebooku připravila
soutěž o 120 vstupenek na tuto akci, která se uskutečnila na Národním stadionu
ve Varšavě. Fanoušci se mohli na akci nechat vyfotit polaroidem s hosteskami v šatech v barvách vlajky České republiky s logy Benzina, VERVA a Stop Café.
Spolana podniká v chemii odpovědně
Spolana, kterou vlastní polský Anwil a díky tomu patří do skupiny PKN Orlen, obhájila osvědčení o odpovědném přístupu k podnikání v oboru chemie, které uděluje
Svaz chemického průmyslu ČR. Může tak užívat logo Responsible Care po následující dva roky. Spolana pracuje v souladu s hlavními zásadami programu Responsible
Care od roku 1996. Letos 26. září obhájila právo užívat toto logo už po sedmé.

S lavnostního předání nových herních prvků v ZŠ a MŠ Litvínov – Janov se ujali generální ředitel United Energy Milan
Boháček (vlevo), Ivan Ottis, ředitel pro zvláštní projekty společnosti Unipetrol, a starosta Litvínova Milan Šťovíček.
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12. 9.
psal místopředseda Tomáš Perutka
a za Unipetrol RPA ji signovali jednatel
společnosti Martin Durčák a ředitel pro
zvláštní projekty Ivan Ottis.
Podpis smlouvy je úspěšným zakončením poměrně dlouhých jednání,
jejichž cílem bylo nastavit efektivní
a účinnou spolupráci v případě ropné
nouze. Nově tak jsou smluvně stanoveny podmínky, za kterých budou
rafinerie v Kralupech a v Chemparku
Záluží přepracovávat zásoby Správy
státních hmotných rezerv. Stejně tak
jsou jasná i práva a povinnosti obou
smluvních stran nebo cenové podmínky přepracování. Po nedávno uzavřené smlouvě o přepravě ropy mezi
Českou rafinérskou a Transpetrolem
jde v krátké době o další významnou
smlouvu z pohledu ropné bezpečnosti
České republiky.
Smlouva mezi Správou státních
hmotných rezerv a Unipetrolem RPA
je uzavřena na dobu neurčitou. V případě vyhlášení stavu ropné nouze navíc nemůže být ukončena ani jednou
ze smluvních stran. Smlouva upravuje
i cenu za zpracování suroviny, která
kryje náklady Unipetrolu RPA. Cena
bude podle dohody každý rok aktualizována dle vývoje nákladových položek.
Stav ropné nouze vyhlašuje vláda
České republiky v případě, že z různých
důvodů dojde k výraznému poklesu
dovozu ropy a ropných produktů. Jedná se o krizovou situaci, která dosud
v minulosti na území ČR nenastala.

55. sezona litvínovského klubu v nejvyšší lize
Spolu s Benzinou slavil
pětapadesáté narozeniny i spřízněný
litvínovský hokejový klub HC Verva.
Na nově zrekonstruovaném
stadionu, na jehož přestavbě se
společnost Benzina významně
finančně podílela, se v září odehrál
první domácí zápas sezony.
Ve čtvrtek 12. září se na zrekonstruovaném Zimním stadionu Ivana Hlinky sešli
hokejoví fanoušci HC VERVA Litvínov, aby
sledovali slavnostní zahajovací zápas.
Spolu s nimi na tribunách usedli zástupci
skupiny Unipetrol, která prostřednictvím
Benziny litvínovský hokej podporuje.
Na úvod zápasu diváky pozdravily
významné osobnosti – prezident Českého
svazu ledního hokeje Tomáš Král, starosta
Litvínova Milan Šťovíček a předseda představenstva a generální ředitel Unipetrolu
Marek Świtajewski. Ten mimo jiné připomněl, že chemická firma je hrdým sponzorem litvínovského hokeje již od roku 1945.
První zápas sezony hokejisté Vervy
odehráli v historických dresech, které fanoušci po utkání vydražili. Získané peníze klub následně poskytl na dobročinné
účely.

S lavnostního zahájení utkání HC VERVA se Zlínem se zúčastnili Robert Kysela (vlevo), Tomáš Král, Marek Świtajewski a Milan Šťovíček.

S klubovým maskotem se 9. září
na Benzině plus v Záluží vyfotografovali i hráči P. Francouz, M. Trávníček a J. Šlégr, vepředu V. Hübl
a M. Ručinský.

18. 9.

Zaměstnanci Parama se setkali s novým generálním ředitelem
Nový generální ředitel společnosti Paramo Krzysztof Pietrzyk se 18. a 19. září setkal se zaměstnanci v Pardubicích a v Kolíně.
Na setkání se zaměstnanci obou výrobních areálů společnosti, tedy v Pardubicích a v Kolíně, nový generální ředitel
Krzysztof Pietrzyk představil cíle, jejichž naplnění považuje vedení Parama za nejdůležitější z pohledu dalšího
fungování firmy. Jedná se především
o realizaci projektů, které zajistí stabilitu a povedou k postupnému zlepšení
výsledků hospodaření a k dosažení zisku. Velkou příležitostí pro další rozvoj
je využití synergií v rámci olejového
segmentu PKN Orlen, hlavně v oblasti
základových olejů a výroby i distribuce
maziv. Důležitým krokem je i projekt
„koncentrace“, který zkoumá přínos přenesení stejných výrobních technologií
provozovaných v rámci olejového segmentu v různých lokalitách společnosti
pouze do jedné.
V následné diskuzi zaměstnanci
Parama dostali od zástupců vedení odpovědi na otázky, týkající se stabilizace
a dalšího rozvoje firmy, ale i dopadů

jednotlivých plánovaných kroků na zaměstnanost. Rozsáhlá debata byla k tématům přínosu outsourcingu, tedy vy-

členění podpůrných činností, které jsou
pak smluvně svěřeny jiné společnosti.
Konkrétně šlo o provoz údržby a možná

rizika spojená s outsourcingem laboratoří
kontroly kvality. Dalším velkým tématem
byl již zmíněný projekt „koncentrace“

a jeho dopady na možné rušení pracovních míst. V této souvislosti byly vysvětleny i důvody připravovaného přemístění
výroby tuků z hospodářského střediska
Kolín do provozu Orlen Oil v Jedlicze.

    Z aměstnanci společnosti Paramo se setkali 18. a 19. září se svým novým generálním ředitelem. Krzysztof Pietrzyk navštívil hospodářské středisko
v Pardubicích i v Kolíně a představil cíle, jejichž naplnění je nejdůležitější z pohledu dalšího fungování firmy.
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ŘÍJEN
Cvičný evakuační poplach
Evakuační poplach s následnou evakuací osob v budově Gemini A absolvovali všichni zaměstnanci podniků skupiny Unipetrol, kteří byli přítomni na pražské centrále
3. října krátce po poledni. Vzhledem k charakteru objektu je ze zákona třeba tento
cvičný poplach provádět alespoň 1x ročně. Všechny osoby musely objekt opustit
a přemístit se do prostoru před hlavním vstupem do budovy – shromaždiště evakuovaných osob. Během cvičení, které trvalo zhruba 20 minut, byl zakázán vstup
do objektu. Návrat na pracoviště umožnil velitel požární hlídky po ukončení akce.
Unipetrol a Zlatý Ámos
Společnost Unipetrol se stala stříbrným partnerem 21. ročníku ankety Zlatý
Ámos o nejoblíbenějšího učitele České republiky školního roku 2013/2014. Ten
bude zvolen z kandidátů, které do ankety nominují žáci základních a středních
škol a členové dětských zájmových sdružení. Jednou z letošních novinek soutěže
se stane volba nejoblíbenějšího učitele chemie. Anketu Zlatý Ámos 15. října opět
vyhlásilo nevládní a nezávislé občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková
agentura. Vítěz 21. ročníku má být znám 28. března 2014.
Nový generální ředitel ve Spolaně
Na pozici generálního ředitele a místopředsedy představenstva Spolany nastoupil 14. října Karel Pavlíček. Vystřídal Ivana Olivu, který pokračuje v práci v rámci
PKN Orlen pro skupinu Unipetrol. Karel Pavlíček má mnohaleté manažerské zkušenosti a pod jeho vedením by měla Spolana přijímat účinná opatření, která ji připraví na novou fázi podnikání po skončení povolení pro provoz amalgámové elektrolýzy v polovině roku 2017. Představenstvo Spolany pracuje od 15. října ve složení
Karel Pavlíček (místopředseda), Krzysztof Dzuba (předseda), Jarosław Ptaszyński
(místopředseda) a Artur Sławomir Jabłoński (člen).
PKN na sociálních sítích
Díky rychlému rozvoji sociálních sítí se prakticky každý může aktivně zapojit
do diskusí a debat na nejdůležitější hospodářská, ekonomická nebo společenská
témata. PKN Orlen, hospodářský lídr v polském regionu, chce usnadnit přístup
k nejnovějším informacím z energetického odvětví, které se ho týkají, proto posiluje svou přítomnost na sociálních sítích. Zaměstnanci byli 17. října pozváni
na první oficiální profil koncernu na síti Twitter, který vedl výkonný ředitel pro
strategii Andrzej Kozlowski. K návštěvě byla doporučena také nově upravená
stránka www.napedzamyprzyszlosc.pl s publikacemi z projektu Future Fuelled
by Knowledge a videozáznamy z autorských konferencí a akcí PKN Orlen. Na této
stránce je i blog hlavního ekonoma PKN Orlen Adama Czyzewského.
Úspěšný dozorový audit IMS
Během dvou říjnových týdnů se uskutečnil dozorový audit IMS – integrovaného
systému řízení ve vybraných společnostech skupiny. Konkrétně šlo o Unipetrol,
Benzinu, Unipetrol RPA, Unipetrol Services, Unipetrol Dopravu a Petrotrans. Audit IMS provedli Petr Hauschwitz a Jiří Welszar ze společnosti Lloyd‘s Register
Quality Assurance. Výsledek úspěšné devítidenní prověrky se zástupci skupiny
Unipetrol dozvěděli 18. října odpoledne.
Paramo: MOGUL DAY 2013
Společnost Paramo připravila na 24. říjen pro své obchodní partnery a novináře již čtvrtý ročník neformálního setkání na Autodromu Sosnová u České Lípy.
Na akci nakonec dorazilo téměř 150 účastníků včetně některých obchodních
partnerů ze zahraničí.

23. 10.

Titul pro nejlepší čerpací stanici
v ČR patří společnosti Benzina
Benzina uspěla v sedmém
ročníku soutěže PETROLawards.
Tato soutěž oceňuje významné
počiny v oblasti zpracování ropy,
petrochemie a čerpacích stanic.
Benzina získala prvenství hned
ve dvou kategoriích – Čerpací
stanice roku a Projekt roku.
Jak uvedl Artur Śladowski, jednatel společnosti Benzina, vedení firmy potěšilo,
že firemní čerpací stanice uspěly v silné
konkurenci, která na tuzemském trhu
panuje. Získaná ocenění jsou skvělou
vizitkou práce všech. Stejně tak je milé,
že kvalitu služeb a produktů Benziny
kladně hodnotí nejen odborníci, ale také
veřejnost.
Čerpací stanice Benzina plus ve Vystrkově u Humpolce zvítězila v kategorii
Čerpací stanice roku. První cenu získala
Benzina jak na základě on-line hodnocení veřejnosti, tak díky výsledkům hloubkového auditu hodnoceného odbornou
porotou.
V kategorii Projekt roku uspěly
moderní a energeticky úsporné čerpací stanice v Mezně a Mitrovicích
na dálnici D3 mezi Prahou a Českými
Budějovicemi. Klasické osvětlení v nich
například nahrazují LED svítidla, vytá-

13
7. ročník prestižní soutěže PETROLawards 13 o významné počiny
v oboru ropy, petrochemie a čerpacích stanic v České republice.

DIPLOM

Pořadatel soutěže PETROLmedia, s.r.o. uděluje čerpací stanici

Benzina plus Humpolec, Vystrkov
na základě výsledků hloubkového auditu cenu

DALLMAYR ČERPACÍ STANICE ROKU

Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
předseda hodnotitelské komise

Praha 23. října 2013

O dborná komise udělila Benzině hlavní cenu v kategorii Projekt roku. Oceněny byly energeticky úsporné čerpací stanice Mezno a Mitrovice na D3.
pění i chlazení objektu zajišťují tepelná
čerpadla a rekuperaci tepla větrací jednotky. V rámci technického řešení používá čerpací stanice solární ohřev vody
nebo speciální kartušové pisoáry bez
přívodu vody. Právě kombinace těchto
opatření pomáhá čerpací stanici snížit
spotřebu energie a tepla na minimum.
I v kategorii Projekt roku se hodnocení
odborníků a široké veřejnosti shodovalo.

Ceny PETROLawards se udělují za významný přínos k rozvoji zpracování ropy,
petrochemie a čerpacích stanic. O vítězi
jednotlivých kategorií rozhoduje odborná
hodnotitelská komise, která bere v potaz
i výsledek předchozího veřejného internetového hlasování. Pořadatelem soutěže je společnost PETROLmedia, s.r.o.
Porota vyhlásila výsledky na odborné
konferenci PETROL SUMMIT 13, která se
konala 23. října v Praze.

3. 10.

Odstartoval projekt nového polyetylenu
Společnost Unipetrol RPA podepsala 3. října se společností INEOS licenční smlouvu, v rámci které získává právo
na užívání výrobního procesu a technologie pro novou jednotku polyetylenu (PE III). Nákup licence je prvním
dosaženým milníkem v rámci projektu a představuje oficiální zahájení jeho realizace.

Vyhlášení soutěže PKN
Dne 31. října Dariusz Loska, ředitel bezpečnosti a ochrany zdraví PKN Orlen, vyhlásil soutěž Správná praxe v bezpečnosti práce v roce 2013 mezi jednotlivými
společnostmi koncernu PKN. Cílem soutěže je podpořit účinné projekty v oblasti
bezpečnosti práce aplikované v jednotlivých společnostech. Jedná se o projekty,
které účinně podporují kulturu bezpečnosti a propagují pragmatický a moderní
přístup k oblasti bezpečnosti práce. Podmínkou pro přihlášení jednotlivých projektů byla také jejich aplikovatelnost v rámci jiných společností. Za společnost
Unipetrol RPA byl do soutěže přihlášen „Akční plán BOZP pro období 2011–2013“.
Dvě nové kategorie cen generálního ředitele
V rámci nominačního období III . ročníku cen generálního ředitele Unipetrolu
byly pro další posílení efektivity práce vyhlášeny dvě nové kategorie – „Nejlepší
prodejce 2013“ a „Nejlepší inovátor/iniciativa 2013“. Dva zaměstnanci excelující
v těchto odvětvích budou oceněni tankovacími kartami Benzina, které jim umožní tankovat půl roku zdarma, přičemž měsíční limit je 100 litrů PHM. Vítěze obou
kategorií navrhla a vybrala odborná porota složená z nadřízených pracovníků
a ředitelů příslušných útvarů.

Gabriela Platilová
ředitelka společnosti PETROLmedia

Z ástupci Unipetrolu RPA a společnosti INEOS podepsali 3. října licenční
smlouvu na novou výrobní jednotku polyetylenu. Stiskem ruky stvrdili
smlouvu Hugho Adams s Arturem Paździorem.

Výstavba nové jednotky polyetylenu je
klíčovým investičním projektem střednědobé strategie Unipetrolu. V rámci
výběrového řízení je vybrána nejmodernější technologie, která umožní inovovat stávající výrobkové portfolio a která
nejlépe pokryje požadavky zákazníků
Unipetrolu RPA. Nyní je firma připravena podniknout další kroky a sestavit detailní harmonogram realizace projektu.
Prvním úkolem bude vybrat generálního dodavatele, což by se mělo podařit
v prvním pololetí roku 2014.
Polyetylen III pomůže zvýšit využití etylenové jednotky a přispěje k větší
provázanosti petrochemického a rafinerského segmentu skupiny Unipetrol.
Nejmodernější technologie také zvýší
bezpečnost a spolehlivost výroby. Unipetrol v rámci své strategie předpokládá, že petrochemický segment bude
v následujících letech hlavním přispěvatelem do zisku skupiny.
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23. 10.

Další setkání s novináři:
výsledky za III. čtvrtletí
Po skončení každého čtvrtletí se členové vedení skupiny Unipetrol
scházejí s novináři, investory a analytiky, aby jim představili aktuální
hospodářské výsledky. Tisková konference hodnotící třetí kvartál
letošního roku se konala 23. října. Místem setkání bylo již tradičně sídlo
skupiny v budově Gemini na pražské Pankráci.
Za předsednický stůl spolu usedli generální ředitel Marek Świtajewski
a finanční ředitel Mirosłav Kastelik.
Podporovali je další členové představenstva – Artur Paździor, Piotr Wielowieyski a Martin Durčák, kteří zaujali místa v auditoriu mezi pozvanými
hosty, aby byli k dispozici pro případné dotazy a individuální rozhovory
po skončení tiskové konference. Přítomné novináře a analytiky po skončení prezentace nejvíce zajímal výhled
do konce roku 2013 a názor na činnost
státu v boji proti nelegálnímu dovozu
pohonných hmot.

Spolu s oznámením finančních
výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
byl také vydán zpravodaj generálního
ředitele přinášející jeho komentáře
ke zveřejněným výsledkům hospodaření. Zpravodaj vyšel na intranetu a zároveň jej všichni zaměstnanci skupiny
získali spolu s našimi UNI číslo 11.
P o skončení tiskové konference
jsou zástupci vedení Unipetrolu v obležení novinářů. V tomto případě na dotazy odpovídá
finanční ředitel Mirosłav Kastelik.

15. 10.

16. 10.

Studenti cestovali za poznáním ropy

Na veletrhu K-Messe 2013

Skupina Unipetrol by ráda umožnila žákům posledních ročníků středních
škol seznámení s chemií v praxi, a podpořila je tak v rozhodnutí studovat
chemii i na vysoké škole. Proto se letos uskutečnil projekt chemická
maturita, který si studenti sami přejmenovali na Cestu za poznáním ropy.

Společnost Unipetrol RPA představila široký sortiment polyetylenu LITEN
a polypropylenu MOSTEN na světovém veletrhu K-Messe 2013 v německém
Düsseldorfu. Letošní ročník se konal od 16. do 23. října.

Do pilotního projektu se zapojili žáci
třetího a čtvrtého ročníku Střední školy EDUCHEM Meziboří. Projekt organizačně podpořilo Ekologické centrum
Most. Mladí účastníci projektu rozdě-

lení do dvojic dostali v úvodu zadaná
témata, která pak na základě získaných znalostí z exkurzí, z interaktivního
programu „Cesta za tajemstvím ropy“
a z informací na internetu zpracovali

do prezentací. Ty představili porotě složené ze zástupců Ekologického centra
Most, pedagogů SŠ EDUCHEM a odborníků Unipetrolu. Tři vítězné projekty
byly odměněny. První exkurzí byla návštěva na čerpací stanici Benzina plus
v Záluží 25. září. Ceny nejlepším žákům
slavnostně předal generální ředitel
a předseda představenstva Unipetrolu
Marek Świtajewski 15. října.

V ýstavní stánek sdílela společnost Unipetrol RPA jako tradičně s Unipetrolem Deutschland.

V rámci první exkurze studenti SŠ EDUCHEM navštívili čerpací stanici Benzina plus v Záluží. Byli přítomni přečerpání paliv z cisterny společnosti Petrotrans, dále viděli odběr vzorků paliv a jejich rozbor v pojízdné laboratoři
SGS.

Výstavní stánek Unipetrolu byl umístěn
v hale 7a. Kromě širokého sortimentu polyetylenu LITEN a polypropylenu
MOSTEN zde Unipetrol prezentoval
i řadu petrochemických, rafinerských
a agrochemických produktů nejen ze
Záluží, ale i dalších výrobních závodů
skupin Unipetrol a Orlen.
Německý veletrh K-Messe patří
mezi přední akce v oblasti plastikářského a gumárenského průmyslu. V letošním roce v celkem sedmnácti halách

představovalo své výrobky 3 200 vystavujících. Vedle plastů se zde prezentovali také výrobci zpracovatelských
strojů.
Mezi návštěvníky této významné
akce patří tradičně zákazníci ze všech
souvisejících odvětví, od výrobců obalového, stavebního a automobilového
průmyslu až po zákazníky ze zemědělské výroby. Veletrh K-Messe se koná každé tři roky. Ten letošní navštívilo 218 tisíc zájemců z více než 120 zemí světa.
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LISTOPAD
Zimní soutěž Benziny pro všechny
V úvodu listopadu spustila Benzina zimní kampaň pro návštěvníky svých čerpacích stanic a soutěž pro zaměstnance skupiny Unipetrol. V rámci zimní kampaně
mohli řidiči každý týden vyhrát lyžařský zájezd pro dvě osoby do Kaprunu nebo
poukazy do sportovních obchodů Sportisimo. Vše bylo dostupné na speciálních
internetových stránkách www.kaprunbenzina.cz. Benzina rovněž připravila soutěž pro zaměstnance podniků skupiny Unipetrol. Ti mohli zasláním vtipného sloganu soutěžit o čtyři poukazy v hodnotě 500 Kč – opět do sportovních obchodů
Sportisimo. Jména čtyř výherců byla oznámena na firemním intranetu v úvodu
prosince.

7. 11.

Unipetrol získal kvalifikovanou
většinu v České rafinérské
Unipetrol podepsal 7. listopadu se společností Shell smlouvu o nákupu jejího akciového podílu v České
rafinérské. Za 16,335 % akciového podílu Unipetrol zaplatí 27,2 milionu amerických dolarů.

Zpátky ke kořenům a Martin Durčák
Aktuální sérii projektu Zpátky ke kořenům uzavřel Martin Durčák, člen představenstva Unipetrolu. V pátek 1. listopadu dopoledne se před zápasem HC Verva
Litvínov s chomutovskými „Piráty“ zúčastnil tréninku extraligových hokejistů
na ledu Zimního stadionu Ivana Hlinky. Zřejmě jeho přítomnost hokejistům pomohla, protože večer derby vyhráli a díky tříbodovému zisku se odrazili ode dna
extraligové tabulky. Před tímto utkáním rovněž zástupci klubu HC VERVA ve spolupráci s Benzinou předali Nadačnímu fondu Ivana Hlinky šek na 80 000 korun.
Byl to výtěžek z dražby 21 podepsaných retrodresů HC VERVA Litvínov, ve kterých
tým slavnostně odstartoval sezónu.
Unipetrol a Voda pro život
Unipetrol podpořil prostřednictvím projektu „Zažij chemii“ akci Brána ekologie otevřená aneb Voda pro život, kterou pořádalo Ekologické centrum Most
6. a 7. listopadu. V obchodním centru Centrál Most byly připraveny filmy, divadlo,
výstavy, soutěže – vše s vodní tématikou. Na stánku Zažij chemii řadu pokusů
předvedl i známý popularizátor chemie Michael Londesborough.
Hovořilo se o pozitivech i negativech
Jménem generálního ředitele Unipetrolu byli zaměstnanci skupiny pozváni na setkání, na kterém jim Artur Paździor, Martin Durčák, Miroslaw Kastelik
a Piotr Wielowieyski prezentovali výsledky hospodaření za poslední kvartál.
Celkem sedm akcí se konalo v rozmezí od 8. do 18. listopadu v Praze, Chemparku
Záluží, Ústí nad Labem a v Pardubicích.
Pastelky pro Sovičku
Díky charitativnímu projektu „Děti dětem – pastelky pro Sovičku“ mají zaměstnanci skupiny na rok 2014 firemní stolní kalendáře s krásnými dětskými obrázky
a chlapci a děvčata z nízkoprahového zařízení Oblastní charity Most „Sovička“
výtvarné potřeby pro další tvorbu. Tabule, papíry, pastelky, tempery a vodové
barvy dostali 15. listopadu.
Start Online bazaru na intranetu
Do 22. listopadu měli zaměstnanci možnost inzerovat v našich UNI novinách. Jelikož ty vycházejí jedenkrát měsíčně a může se stát, že v okamžiku, kdy vyjdou, už
není inzerát aktuální, připravil odbor vnitřní a vnější komunikace stránku na intranetu pro vkládání inzerátů zaměstnanců. Stránka online bazaru je maximálně
přehledná a způsob vložení inzerátu co nejjednodušší. Postup, jak inzerát vložit,
se nachází přímo na stránce online bazaru, který je rozdělen na dvě části – nabízím a sháním. Zájemci si mohou vybrat z kategorií auto-moto, nemovitosti,
pronájem, různé a služby.
Spolana ocenila nejlepší studenty chemie
Spolana ocenila tři nejlepší studenty Fakulty chemické technologie VŠCHT v Praze 22. listopadu v rámci studentské vědecké konference. Rozhodla se podpořit zájem studentů o chemii v sekci chemie a technologie polymerů a odměnit autory
nejlepších prací částkou v celkové hodnotě 10 000 korun. Lenka Kotrchová, Daniel
Jaksch a Alena Jurásková prezentovali své práce během Studentské vědecké konference, kterou VŠCHT tradičně pořádá. Ceny jménem Spolany předával Václav
Smrček, technolog PVC výroby, který sám své práce v rámci této konference prezentoval relativně nedávno.
Paramo školilo řidiče
Školení vybraných řidičů – referentů společnosti Paramo se uskutečnilo
25. a 26. listopadu. Zaměřené bylo na zvládání přidělených vozidel včetně „školy
smyku“. Specializované školení bylo jedním z kroků akčního plánu ke snížení počtu a prevenci dopravních nehod služebních vozidel a řidičů – referentů. Cílovou
skupinou byli zaměstnanci s největšími počty najetých kilometrů na služebních
autech, v učebně i na testovací dráze mezi 18 účastníky tedy převládali zástupci
obchodu. Paramo eviduje od počátku roku 23 nehod spojených s provozem služebních vozidel.

U nipetrol na základě podepsané smlouvy od Shellu získá 152 701 akcií České rafinérské, což odpovídá 16,335%
podílu na základním kapitálu této společnosti. Slavnostního aktu se za naši skupinu zúčastnili zleva Petra Gálová,
ředitelka strategie a business development Unipetrolu, Marek Świtajewski, generální ředitel a předseda představenstva; Andrzej Kozłowski, člen představenstva, a Piotr Kearney, člen dozorčí rady.
Unipetrol do té doby držel 51,22% podíl
na základním kapitálu společnosti Česká rafinérská. Po dokončení transakce,
ke které by mělo dojít začátkem roku 2014,
podíl společnosti Unipetrol na základním
kapitálu vzroste na 67,555 %.
Vedení Unipetrolu je přesvědčeno, že transakcí skupina dále potvrzu-

je strategický cíl, kterým je zajištění
dlouhodobého růstu Unipetrolu. Unipetrolu navíc transakce přináší kvalifikovanou většinu 67,5 % hlasů v České rafinérské, která umožní výrazné
zlepšení provozního řízení společnosti
a přinese úspory provozních nákladů. Akvizice podílu společnosti Shell

zároveň zvyšuje bezpečnost dodávek
vstupních surovin pro rozvoj petrochemického segmentu.
Nákup akciového podílu dále přispívá k naplnění jednoho z hlavních strategických cílů skupiny Unipetrol, kterým
je další integrace rafinerského a petrochemického segmentu. Tato integrace

28. 11.

Unipetrol RPA oslavil
pětimiliontou tunu PP
Dne 28. listopadu se zaměstnancům výrobny polypropylenu
Unipetrolu RPA podařilo vyprodukovat 5 000 000 tunu
polypropylenu. Polypropylen se v Chemparku Záluží vyrábí
od roku 1975 a na výrobě se spolupodílí šest lidí, kteří byli
v Záluží při výrobě už prvé tuny.
Unipetrol RPA je jediným producentem
polypropylenu v republice a vyrábí odhadem 50 typů polypropylenu pro širokou škálu jeho dalších zpracovatelů.
Polypropylen ze Záluží je obsažen například v netkaných textiliích, ze kterých
se vyrábějí dětské plenky, ale využívají
ho také stavebníci a zemědělci. Uplatnění nachází rovněž v automobilovém
průmyslu, ve výrobě hraček, bazénů,
ale třeba i potravinářských obalů (různé
kelímky).

Historicky prvních 250 tun
českého polypropylenu s obchodním označením Mosten
bylo v Záluží vyrobeno 27. října 1975. Původní jednotka
byla v říjnu 2002, měsíc před
spuštěním nové, odstavena a v roce 2004 rozebrána
do šrotu. Nová technologie
má vyšší výkon, denně produkuje až 900 tun polypropylenu.

N ová jednotka polypropylenu byla spuštěna v listopadu 2002 a má vyšší výkon než
ta původní.
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12. 11.

Dodávky od Severní energetické jsou jisté
Unipetrol RPA uzavřel 12. listopadu dlouhodobou smlouvu se společností Severní energetická na dodávky hnědého
uhlí. Smlouva platí čtyři roky a může se prodloužit po dohodě smluvních partnerů o stejně dlouhou opci.

A ndrzej Kozłowski, člen představenstva a ředitel pro strategii a M&A
ve společnosti Unipetrol, při podpisu smlouvy s Markem Świtajewskim,
generálním ředitelem a předsedou představenstva.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., provozuje rafinerie v Záluží a v Kralupech
nad Vltavou, v současnosti jediné dvě české rafinerie v provozu,
s celkovou konverzní kapacitou 8,7 mil. tun ropy za rok. K 7. listopadu 2013 společnost představovala společný podnik tří akcionářů:
UNIPETROL, a.s., s podílem 51,22 %; ENI International B.V. s podílem 32,445 % a Shell Overseas Investments B.V. s podílem 16,335 %.
Společnost byla založena v roce 1995 a v roce 2003 byl zahájen provoz
v režimu přepracovací rafinerie bez jakýchkoliv vlastních prodejních
aktivit.
umožní zajistit maximální dodávky
pro interní poptávku petrochemického
a maloobchodního segmentu.
Zlepšená dostupnost a bezpečnost
dodávek vstupních surovin pro petrochemii, spolu s maximálním využitím
interní poptávky, bude základem pro
plánovaný rozvoj petrochemického
segmentu, ve kterém Unipetrol hodlá
realizovat největší kapitálové investice. V rámci příznivých tržních podmínek chce společnost posílit svou
konkurenční pozici a optimalizovat

provoz tak, aby se petrochemický segment stal klíčovým tvůrcem zisku skupiny Unipetrol. Provozní úspory navíc
podpoří naplnění strategického cíle
Unipetrolu v oblasti stabilních a spolehlivých energetických zdrojů, tedy
zajištění energetických potřeb při optimalizovaných nákladech. Zvýšený podíl ve společnosti Česká rafinérská také
pomůže plánované expanzi v rámci
maloobchodního segmentu, kde chce
společnost dosáhnout 20% tržního podílu v roce 2017.

H nědé uhlí ze Severní energetické se v teplárně T700 Unipetrolu RPA mění
v elektrickou a tepelnou energii.

Smlouva platí pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2017. Zahrnuje
rovněž opci pro Unipetrol na prodloužení délky trvání smlouvy za rok 2017, a to
na roky 2018–2021. Tato opce může být
využita do 30. června 2014.
Vzájemná dlouhodobá dohoda o dodávkách hnědého uhlí obsahuje fixní
a pohyblivou složku, kterou může Unipetrol využívat dle svých skutečných potřeb.
Ročně Unipetrol RPA odebere přibližně
jeden milion tun uhlí. Ke dni podpisu
smlouvy činí odhadovaná hodnota dodávek na osm let pro období 2014–2021
přibližně 4,4 miliardy korun.
Z pohledu Unipetrolu je dlouhodobá smlouva se společností Severní
energetická velmi významným krokem
k naplnění firemní strategie pro roky
2013–2017. Je příspěvkem k dalšímu
rozvoji stávajících obchodních aktivit
skupiny, zejména díky zlepšení bezpečnosti dodávek energetických zdrojů pro
petrochemii, kde se plánují největší investiční výdaje.
Podle Severní energetické je skupina Unipetrol nejen dlouhodobým a logickým partnerem, ale také významným
regionálním zaměstnavatelem. Pokračující spolupráce obou smluvních partnerů přispěje k větší stabilitě a rozvoji
Unipetrolu.

12. 11.

V Bílině plave dalších 6 500 ryb
Unipetrol RPA a Český rybářský
svaz, Severočeský územní svaz
(ČRS SÚS), 12. listopadu vysadily
v rámci dlouhodobé spolupráce
do řeky Bíliny 325 kilogramů
vybraných druhů ryb. Unipetrol RPA
do spolupráce investoval již 300 tisíc
korun. Vysazování ryb do Bíliny
začalo v září 2010 a tentokrát se
jednalo již o šestou akci.

N a výrobě polypropylenu má svůj díl i linka Farrel 2. Ta, než byla uvedena
do běžného provozu, absolvovala 17. a 18. prosince 2009 výkonnostní test.
Na snímku technik Radomír Merhaut najíždí granulační linku F 2.

Celkem 325 kilogramů ryb představuje
přibližně 6 500 kusů. Mezi nimi byli zejména perlíni ostrobřiší, plotice obecné,
okouni říční, karasi obecní, cejni velcí
a také vzácní jelci jeseni, na jejichž odchov má ČRS SÚS zvláštní povolení. Pro
vysazení uvedeného množství ryb bylo
určeno pět vhodných míst na řece Bílině v okolí obcí České Zlatníky, Želenice,
Hostomice, Lysec a Lbín.
Vybrané původní druhy ryb tvoří
základ vyváženého společenstva organismů v tekoucích vodách. Podle rybářů,
kteří pravidelně monitorují populaci ryb
v řece Bílině, je díky zlepšující se kvalitě
životního prostředí zaznamenán pozi-

R ybáři za podpory Unipetrolu RPA vysadili 12. listopadu do řeky Bíliny
přibližně 6 500 kusů ryb. Na snímku Václav Jelínek, rybářský technik Severočeského územního svazu ČRS.
tivní trend vývoje populací ryb. Na dolním úseku toku řeky Bíliny je již výskyt
ryb relativně hojný, cílem spolupráce
mezi Unipetrolem RPA a Českým rybářským svazem je zajistit odpovídající
populaci ryb i na zbývajících částech
této řeky.

Na jaře 2014 bude vybráno obdobné
množství dospělých zástupců stejných
druhů, kteří budou vysazeni do míst
vhodných k přirozenému výtěru přímo
v řece Bílině, aby byl zachován přirozený
cyklus obnovy rybích společenstev vodního toku.
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Od prvního všude zimní nafta
Od 1. prosince začala Benzina nabízet na všech svých 337 čerpacích stanicích zimní
naftu TOP Q s parametrem filtrovatelnosti do -20 °C. Zároveň v průběhu měsíce
společnost postupně upravovala zimní parametr u prémiové nafty VERVA Diesel.
Jedná se o speciální zimní aditivaci na zlepšení filtrovatelnosti do -26 °C. Prémiové palivo VERVA Diesel řidiči mohli natankovat na 214 čerpacích stanicích Benziny.
Na dostupnost VERVA Diesel s vylepšenými vlastnostmi upozorňovala řidiče speciální propagační kampaň. Ta běžela na internetu a v rádiích.
Darujme s Vervou
Od 1. prosince probíhá na čerpacích stanicích společnosti Benzina sbírka Darujte
s Vervou, jejíž výtěžek poputuje ve prospěch projektu Pomozte dětem. Není to přitom poprvé, co Benzina pomáhá ohroženým dětem. Sbírka navazuje na úspěšnou
akci z loňského roku, kdy se podařilo, ve prospěch Pomozte dětem, vybrat 217 tisíc
korun. Kompletní seznam čerpacích stanic, kde sbírka Darujte s Vervou probíhá, je
k dispozici na webových stránkách společnosti www.benzina.cz.

10. 12.

Vedení se před Vánocemi setkalo
se zaměstnanci Chemparku Záluží
Společné předvánoční setkání generálního ředitele a předsedy představenstva Unipetrolu Marka Świtajewského
a dalších zástupců vedení se zaměstnanci firem skupiny, které sídlí v Chemparku Záluží proběhlo 10. prosince. Akce
se uskutečnila v sále nad hlavní kantýnou, manažeři pak zamířili i mezi další zaměstnance na jejich pracoviště.

Ivan Oliva do PIBu
Polymer Institute Brno (PIB) má od prosince nového jednatele. Stal se jím Ivan Oliva,
předchozí generální ředitel Spolany Neratovice, který je v Brně zodpovědný za marketing a prodej. Polymer Institute Brno je součástí skupiny Unipetrol, má statut výzkumné a vývojové organizace pracující na bázi kontraktů, přičemž jejich významný
podíl pochází právě od Unipetrolu. Od začátku prosince se počet jednatelů rozrostl
na tři, když Zdeňka Salajku a Markétu Voglovou doplnil právě Ivan Oliva.
Novoroční přání
Stejně jako v roce předešlém i letošní firemní novoroční přání plní dvě funkce. Jedna je samozřejmá – popřát obchodním partnerům a dalším spolupracovníkům
krásné svátky, druhá je charitativní. Pracovníci odboru vnitřní a vnější komunikace
přání koncipovali tak, aby se na tištěné verzi ušetřilo a takto získané peníze bylo
možné darovat jedné z podporovaných neziskových organizací. Letos vyšla řada
na Oblastní charitu Most. Ze zmíněných důvodů je proto tištěná verze přání jednobarevná a v jednoduchém formátu a vyrobena byla jen v omezeném množství. Naopak elektronická verze přání byla od začátku prosince přístupná k rozeslání všem
zaměstnancům na firemním intranetu.
O odborářskou kolekci
Třicet odborářů Unipetrolu RPA se zúčastnilo 4. prosince v pořadí třetího ročníku
Mikulášského turnaje v bowlingu „O odborářskou kolekci“. Soutěžní akci uspořádala Základní odborová organizace. V kategorii mužů vyhrál se skvělým náhozem
323 bodů Karel Mertin ze sekce výroby energo. Mezi ženami byla nejlepší Alena
Šeflová z úseku nákupu s náhozem 303 bodů. Rozdány byly také další populární
ceny.
Vánoční sbírka
V roce 2013 mohli zaměstnanci skupiny Unipetrol přispět finanční částkou do vánoční sbírky Splněná přání, která potěší děti i seniory. Organizátoři sbírky z odboru
vnitřní a vnější komunikace s vaší laskavou podporou opět pomohli regionálním
neziskovým organizacím. Mezi příjemci finančního daru z pořádané vánoční sbírky
jsou Oblastní charita Most, která výtěžek rozdělí mezi organizace „Domino“, „Rozmarýnek“ a „Rodina v tísni“, v Pardubicích pak Středisko rané péče a v Praze Domov
pro seniory Sue Ryder.
Prezident přijal zástupce PKN Orlen
Prezident České republiky Miloš Zeman přijal 12. prosince na Pražském hradě Dariusze Jaceka Krawiece, generálního ředitele skupiny PKN Orlen a zároveň předsedu
dozorčí rady Unipetrolu. Na setkání s prezidentem ČR ho doprovodili další představitelé společnosti PKN Orlen. Akce se uskutečnila na žádost hlavního akcionáře
Unipetrolu.
Čtyřmiliardový úvěr od PKN Orlen
Unipetrol podepsal 12. prosince s PKN Orlen smlouvu o střednědobém úvěru
ve výši 4 miliardy korun. Účelem je diverzifikace zdrojů financování Unipetrolu
a prodloužení splatnosti. Úvěr bude rozpůlen do dvou tranší se splatností 36 měsíců od obdržení. První tranši Unipetrol obdržel 17. prosince, druhou 23. ledna 2014.
Někteří si musí spočítat daně sami
Někteří zaměstnanci si musí nově podat daňové přiznání za rok 2013 sami, ač dosud tuto povinnost neměli. Daňové přiznání na příslušném finančním úřadě (podle
místa trvalého bydliště) bude muset podat ten, jehož hrubá mzda přesáhla i jen
v jediném měsíci od ledna do prosince 2013 částku 103 536 Kč, což mohlo nastat
například při vyplacení roční odměny.

V úvodu předvánočního setkání Marek Świtajewski poděkoval přítomným zaměstnancům za odvedenou práci a popřál vše nejlepší do nového roku.

5. 12.

Zaměstnanci Unipetrolu si osvojují
pravidla projektového řízení
Na konci roku 2013 se pro zaměstnance skupiny Unipetrol spustil nový typ interních školení v oblasti
projektového řízení. Iniciativa vznikla na základě podnětu Andrzeje Kozłowského, člena představenstva
odpovědného za strategii a M&A. Novinka přímo souvisí se zavedením nové směrnice pro řízení projektů
ve společnosti Unipetrol a též se zavedením softwaru CA Clarity PPM, jakožto nástroje využívaného pro
projektové řízení.
„Vytvoření velké skupiny profesionálních
a rovněž mezinárodních projektových manažerů spolu s rozšířením obecných znalostí v oblasti projektového řízení napříč
skupinou Unipetrol patří mezi naše hlavní
strategické cíle. Unipetrol zavádí a realizuje spoustu úkolů projektovým stylem,
odtud plyne poptávka po dobrých dovednostech v oblasti řízení projektů. Opravdu
nám záleží na tom, aby projekty byly řízeny profesionálními projektovými manažery,“ uvedl Andrzej Kozłowski.
Strategie pro školení projektových
manažerů
V poslední době naše společnost investovala do zavedení profesionálního
nástroje projektového řízení CA Clarity
PPM a zároveň 5. prosince 2013 vstoupila v platnost nová směrnice S025 „Řízení
projektů a portfolií projektů ve skupině Unipetrol“. Ta vychází z již platné

směrnice ve skupině PKN. Nicméně ani
CA Clarity PPM, ani směrnice samotná
neučiní ze zaměstnanců profesionální
projektové manažery. K dosažení tohoto
cíle je připravena strategie pro školení
v oblasti projektového řízení, která se
skládá z několika úrovní – od základní
až po pokročilou. Základní úroveň zahrnuje školení z nové směrnice S025 a zásad projektového řízení a ze základních
funkcí CA Clarity PPM. „Toto školení se
provádí pomocí našich vnitřních zdrojů, což je účinnější, flexibilnější a v neposlední řadě i nákladově efektivnější.
První školení se konala 4. až 6. prosince
v Praze a v Chemparku Záluží za účasti
téměř 50 osob,“ uvedl projektový manažer Patrik Luxemburk. Druhou úroveň
představují školení CA Clarity PPM, rovněž prováděná interně vybranými školiteli. Na nejvyšší úrovni spolupracujeme
s profesionální externí školicí agentu-

rou. Ta nabízí vzdělávání od projektového řízení až po obchodní analýzy. „Školitelé, kteří pracovali řadu let v našem
odvětví, mají k dispozici řadu příkladů
z praxe a oboru,“ dodal rovněž Patrik
Luxemburk. První školení externí agenturou se plánuje na konec března 2014.
Existuje také možnost, aby nejlepší zaměstnanci získali certifikáty Institutu
projektového managementu (Project
Management Institute – PMI).
Myšlenka interních školení je přínosná nejen z hlediska efektivnosti nákladů, ale také proto, že školitelé znají
skupinu Unipetrol a firemní kulturu,
a školení tak může být více přizpůsobeno potřebám každodenní práce konkrétních zaměstnanců. Uspořené prostředky
pak lze použít pro jiné rozvojové aktivity
nebo jiný projekt.
„Díky workshopům vedeným našimi odborníky se můžeme naučit mluvit
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20. 12.

Stavba budovy UniCRE před dokončením
Rekonstrukce hlavní budovy
UniCRE finišuje a 11. listopadu 2013
byl zahájen proces předání díla
investorovi. Kolaudační řízení bylo
zahájeno 20. prosince.

G enerální ředitel spolu s personálním ředitelem navštívili mimo jiné velín
etylenové jednotky Unipetrolu RPA. Krátce si popovídali s operátory velína i s vedoucím jednotky Janem Doskočilem.
V úvodu Marek Świtajewski poděkoval všem přítomným zaměstnancům
za odvedenou práci a popřál vše nejlepší do nového roku. V krátkém proslovu
generální ředitel také připomněl hlavní
události, ke kterým v průběhu roku 2013
ve skupině došlo.
Na společném setkání nechybělo
pohoštění – řízek s bramborovým salátem a vánoční cukroví. Pochutnali si zaměstnanci Unipetrolu RPA, Unipetrolu
Doprava, Unipetrolu Services a dalších
firem skupiny, kteří zaplnili prostory
sálu nad hlavní kantýnou.
Následně po tomto setkání se zástupci managementu rozjeli na provozní jednotky v Chemparku Záluží, aby
pozdravili ty, kteří se kvůli pracovním

povinnostem nemohli předvánočního
setkání zúčastnit. Marek Świtajewski
a Michał Chmiel společně pozdravili
zaměstnance výrobny polypropylenu,
etylenové jednotky a biologické čistírny. Do areálu dílen Unipetrolu Doprava,
stejně jako do teplárny T700 a úpravny
vody Unipetrolu RPA zavítal Artur Paździor. Martin Durčák a Leszek Stokłosa
navštívili zálužskou část České rafinérské, kde debatovali se zaměstnanci
centrálního velínu. Výzkumníky centra
UniCRE, zaměstnance zplyňování mazutu a hasiče Unipetrolu RPA pozdravil
Mirosław Kastelik. Piotr Wielowieyski
se zase setkal se zaměstnanci výrobny
polyetylenu, aplikační haly a laboratoří
PCHI.

V loňském roce taky proběhlo výběrové
řízení na kancelářské vybavení, nabídky
dodavatelů byly doručeny 18. prosince. „O výběrové řízení byl velký zájem,
nechme se tedy překvapit, jak to dopadne,“ řekla členka hodnoticí komise Veronika Vavroušková.
Dodavatel laboratorního nábytku
budovy 2838 byl vybrán v listopadu,
smlouva již byla podepsána 3. prosince
a v současné době probíhá výroba hlavních komponent. Předpokládá se, že instalace bude zahájena v průběhu ledna.
Její dokončení je plánováno na 11. dubna a druhé čtvrtletí 2014 bude tedy obdobím stěhování do nových prostor.
V případě budovy 2828 probíhají
jednání o zahájení stavby s řídicím orgánem MŠMT ČR. „Z naší strany je vše přichystáno. Pokusná základna je od srpna
připravena k rekonstrukci. Dodavatel byl
již vybrán v září a od té doby čekáme
na souhlas. Veškeré potřebné podklady
leží na ministerstvu již od dubna 2013.
Další požadovanou dokumentaci jsme

dodávali v průběhu září a října, ale dosud nemáme odpověď, zda můžeme
počítat s proplacením nákladů z dotace,“
popsal situaci ředitel VÚAnCh Milan Petrák a dodal: „Velmi nepříjemné je i to, že
na zahájení rekonstrukce 2828 je vázán
termín objednání nových pokusných
jednotek“.
Rekonstrukce pokusné základny
bude probíhat za provozu. „Zařízení z východní strany stavby jsme demontovali

a přesunuli na západ. Jakmile bude východní část po rekonstrukci, začneme
s přesunem zpět a zahájíme rekonstrukci
druhé půle,“ informoval Robert Pretschner, vedoucí pokusné základny a odpovědná osoba ve věcech stavby. Kromě
stavebních prací budou v budově 2828
probíhat také montáže nových zkušebních jednotek. Ve finále přibude pokusné
základně také jedno podlaží určené pro
kancelářské prostory a sociální zázemí.

V Chemparku Záluží postoupila hlavní budova nového výzkumného
a vzdělávacího centra UniCRE do další fáze vývoje. Kolaudační řízení bylo
zahájeno 20. prosince 2013.

9. 12.

Mikuláš odměnil děti v divadle

P rvní školení v oblasti projektového řízení se konala 4. až 6. prosince v Praze a v Chemparku Záluží za účasti téměř 50 osob.
jedním jazykem – specifickým jazykem
projektového řízení. Přínosem bude zejména vyšší flexibilita a lepší porozumění
typům projektů, které realizujeme. Jinými slovy, naším hlavním cílem je sjednotit metodiku realizace projektů ve skupině Unipetrol a v celé skupině PKN. Tím
nejen zvýšíme efektivitu naší práce, ale
také umožníme zaměstnancům jejich
další odborný rozvoj. Dobré dovednosti
projektového řízení lze využít jak v Praze,
tak ve Varšavě,“ říká Michał Chmiel, personální ředitel.

Rozsah základního školení
Školicí program, který připravilo oddělení projektového managementu PKN,
si klade za cíl přenést na zaměstnance Unipetrolu co možná nejvíce praktických znalostí vycházejících ze zásad projektového řízení PKN a ze směrnice
PKN pro projektový management. Všechny tyto znalosti jsou prezentovány
z pohledu systému CA Clarity PPM a školení obsahuje rovněž základní cvičení
v tomto systému. Účastníci jsou proškoleni v základních definicích a projektových rolích, v tom, jak sestavit správný harmonogram projektu, stanovit
rozpočet projektu a naplánovat jeho zdroje. V rozsahu školení jsou zahrnuty
rovněž řízení rizik, metoda kritické cesty, metodika WBS a rozdělení projektu
na jednotlivé fáze.
Školení je obecně určeno pro zaměstnance, kteří denně pracují na realizaci
projektů a mají pocit, že další znalosti jim pomůžou dělat práci lépe. Vítán
však bude každý, kdo chce rozvíjet své dovednosti na poli projektového řízení. Koneckonců téměř vše, co člověk v životě dělá, ať už v profesním či soukromém, vychází nějakým způsobem ze tří klíčových prvků: plánování, realizace
a zakončení/využití toho, co se udělalo. A to je podstata projektového řízení.

N a tři sta dětí zaměstnanců obdrželo adventní kalendáře od Mikuláše
a andělů. O zbylé sladké dárky, zakoupené Unipetrolem RPA, se podělili
chlapci a děvčata z Dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny a v Dětském
domově v ulici K. H. Borovského v Mostě.
Ferda Mravenec společně s dalšími hrdiny stejnojmenné pohádky pobavil
děti zaměstnanců skupiny Unipetrol
a zavedl je do krásných pohádkových
příběhů. Vše se odehrálo v Docela
velkém divadle v Litvínově 9. prosince

od 17.00 hodin. Na závěr představení
nechyběla tradiční Mikulášská nadílka s čerty a anděly. Vedle divadelního
představení se Unipetrol RPA postaral
i o sladký dárek v podobě adventního
kalendáře.
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