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PKN ORLEN PODEJMUJE INICJATYWY WSPIERAJĄCE
TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ
PKN Orlen wspiera działania rządu związane z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Podejmowane inicjatywy wpisują się w ogłoszony pakiet pomocowy dla przedsiębiorstw tzw. Tarczę
Antykryzysową.
Wdrożony przez polski rząd pakiet pomocowy ma na celu ochronę ludzi i ﬁrm zapewniających
zatrudnienie. Wzmacnia również sektor bankowy, kredytujący wiele z tych działań. Ukierunkowany
jest również na odbudowę gospodarki, poprzez przeznaczenie środków na inwestycje publiczne.
Tarcza Antykryzysowa skierowana jest głównie do małych i średnich ﬁrm. Obejmuje również
konkretne ﬁnansowe wsparcie dla służby zdrowia.
- PKN Orlen jest ﬁrmą o zdywersyﬁkowanej działalności, liderem gospodarczym w regionie. Nasza
pozycja ﬁnansowa jest stabilna. Dlatego jesteśmy bardziej odporni na zaistniałą sytuację. Natomiast
naszymi dostawcami jest szereg małych i średnich przedsiębiorstw i oni znaleźli się w trudnej sytuacji.
Program pomocowy polskiego rządu to dobry pakiet pomocy ludziom poszkodowanym – mówi Adam
Czyżewski, Główny Ekonomista PKN Orlen.
Walka z koronawirusem polega przede wszystkim na ograniczeniu swobody przemieszczania się
między krajami oraz, jak widać na przykładzie Włoch, Hiszpanii czy Francji, także na terenie kraju. Jak
każda ekstremalna sytuacja, tak i ta ma negatywny wpływ na gospodarkę. Pierwszymi oﬁarami są
usługi związane z podróżami i wymagające bezpośredniego kontaktu między ludźmi. Bez klientów
zostały linie lotnicze, biura podróży, fryzjerzy, bary, restauracje, kina, czy hotele. To małe i średnie
przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników. Bez przychodów nie są w stanie wypłacać wynagrodzeń
pracownikom, regulować zobowiązań podatkowych, czy też spłacać kredytów. W innych ﬁrmach,
takich jak sklepy, konieczne było zawieszenie działalności i wysłanie pracowników do domu. Tarcza
Antykryzysowa polskiego rządu skierowany jest do właśnie takich osób, czy ﬁrm.
PKN Orlen już podjął działania, które mogą wspierać mniejszych przedsiębiorców. To polityka cenowa,
która uwzględnia aktualną sytuację na rynku ropy i podejmowane działania optymalizacyjne. Od
początku roku na stacjach własnych Orlenu ceny benzyny 95 i diesla systematycznie maleją. To
oznacza realne oszczędności dla tych, którzy posiadają ﬂoty samochodowe i muszą się
przemieszczać. Poprzez takie działania PKN Orlen wspiera również wojsko, policję, straż pożarną i
lekarzy, którzy korzystają z aut, a są bezpośrednio zaangażowani w walkę z koronawirusem.
Uwzględniając utrzymywanie się spadkowej tendencji cen ropy oraz stabilność pozostałych czynników,
PKN ORLEN planuje systematycznie obniżać ceny paliw na stacjach.
We wsparcie służby zdrowia aktywnie zaangażowała się też korporacyjna Fundacja Orlen, która na ten
cel przeznacza 6 milionów złotych. Trwają ﬁnalne ustalenia z Ministerstwem Aktywów Państwowych w
sprawie udzielenia wsparcia ﬁnansowego dla konkretnych instytucji, w tym przede wszystkim szpitali.

