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Wprowadzenie
Zgodnie z przyjętą strategią Grupa ORLEN dąży
do budowy multienergetycznego Koncernu o wiodącej
pozycji w Europie. Międzynarodowa rozpoznawalność
marki ORLEN jest niezbędna do realizacji celów
strategicznych. Jej budowanie wspiera przemyślana
polityka sponsoringowa realizowana w trzech kluczowych
obszarach: sportu, kultury i projektów społecznych.
Grupa ORLEN angażuje się w bardzo szeroki wachlarz
dyscyplin motorsportowych. Kluczowym projektem PKN
ORLEN jest sponsoring tytularny zespołu Alfa Romeo F1
Team ORLEN oraz wsparcie Roberta Kubicy ścigającego
się obecnie w Długodystansowych Mistrzostwach Świata
WEC, a w 2021 roku – mistrza European Le Mans Series
wraz z zespołem ORLEN Team WRT.
PKN ORLEN sponsoruje zawodników występujących
w Rajdzie Dakar, dwukrotnego żużlowego mistrza świata
– Bartosza Zmarzlika, startującego w wodnej Formule
1 Bartłomieja Marszałka oraz kierowców wyścigowych
– Mikołaja Marczyka i Kacpra Wróblewskiego. Wspiera
reprezentacje narodowe w siatkówce, lekkiej atletyce oraz
inne popularne wśród Polaków dyscypliny sportowe, takie
jak piłka nożna, piłka ręczna czy kolarstwo.
Najważniejszymi projektami sponsoringu sportu w innych
spółkach Grupy ORLEN jest: wsparcie Polskiego Związku
Koszykówki, reprezentacji Amp Futbol oraz piłkarskiej
Lechii Gdańsk przez Energę, Klubu Koszykówki Włocławek
przez ANWIL, piłkarskiej Wisły Kraków przez ORLEN OIL
oraz koszykarskiej Legii Warszawa przez ORLEN Paliwa.
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PKN ORLEN sponsoruje nie tylko sport zawodowy,

Działalność ta jest elementem dbałości o ochronę

w kampanie edukacyjne i społeczne.

ale także amatorski oraz sport uprawiany przez

dziedzictwa narodowego i kulturowego Polski.

najmłodszych Polaków. W 2021 roku Grupa ORLEN

Grupa ORLEN angażuje się w różnorodne inicjatywy

Transparentność działań w zakresie sponsoringu jest

objęła swoim wsparciem niemal 55 tys. dzieci oraz

związane z propagowaniem sztuki, teatru, muzyki

młodzieży.

i literatury. Dba o budowę naszej narodowej

Drugim kluczowym obszarem działalności

tożsamości, pielęgnowanie tradycji i popularyzowanie

sponsoringowej spółek z Grupy ORLEN jest

twórczości najwybitniejszych polskich artystów

kluczowa. W 2021 roku PKN ORLEN jako pierwszy
podmiot na rynku opublikował kompleksowy raport
działalności w obszarze sponsoringu sportu, kultury
i projektów społecznych. Poniższa publikacja jest
kontynuacją tej formy dobrych praktyk. Tym razem

sponsoring najważniejszych instytucji kultury

na całym świecie.

w Polsce oraz wydarzeń kulturalnych – także tych

Trzecim strategicznym obszarem działalności

ORLEN. Przedstawia istotę sponsoringu, jego cele,

o międzynarodowym zasięgu. Wspierają one między

sponsoringowej Grupy ORLEN są projekty

kompleksowość działań i przekrojowy charakter

innymi Teatr Wielki – Operę Narodową, Muzeum

o charakterze społecznym, ukierunkowane na dialog

najważniejszych projektów.

Narodowe w Warszawie, Narodowy Instytut Fryderyka

ze społecznościami lokalnymi – tam, gdzie prowadzi

Chopina czy Festiwal EnergaCammerimage.

ona działalność operacyjną oraz angażowanie się

Raport sponsoringowy Grupy ORLEN za 2021 rok

uwzględnia działalność kluczowych spółek z Grupy
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Sponsoring
Grupy ORLEN
PKN ORLEN wyznacza kierunki i koordynuje działalność sponsoringową
Grupy ORLEN. Spójność i synergia działań w tym zakresie jest osiągana
dzięki ścisłej współpracy z pozostałymi spółkami z Grupy. Kluczową rolę
odgrywają w niej Energa, ANWIL, ORLEN OIL i ORLEN Paliwa.

PKN
ORLEN
ANWIL
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PKN ORLEN to silny koncern multienergetyczny. Skutecznie wzmacniamy pozycję
w Europie budując, tak jak inne globalne marki, międzynarodową rozpoznawalność
także poprzez sponsoring sportowy. Angażujemy się w szeroką współpracę
z zespołami oraz sportowcami reprezentującymi wiele dyscyplin, zwłaszcza
motorsportowych, ponieważ w szczególny sposób łączą się one z naszą biznesową
działalnością.
Wspieramy zawodników występujących w Rajdzie Dakar, dwukrotnego indywidualnego
mistrza świata na żużlu – Bartosza Zmarzlika oraz kierowców rajdowych. Sponsorujemy
także Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Piłki
Siatkowej, Polski Związek Lekkiej Atletyki, piłkę ręczną, piłkę nożną czy kolarstwo.
Naszym flagowym projektem jest sponsoring tytularny zespołu Alfa Romeo F1 Team
ORLEN oraz wsparcie naszego ambasadora i jedynego polskiego kierowcy w historii
Formuły 1, Roberta Kubicy.
Zaangażowanie PKN ORLEN we wsparcie Polaka i zespołu F1 traktujemy jako
długofalową inwestycję, która buduje globalną rozpoznawalność marki ORLEN. Dzięki
sponsoringowi motorsportu docieramy do milionów kibiców na całym świecie, a ponad
50 proc. przychodów Grupy ORLEN pochodzi z rynków zagranicznych. Zgodnie
ze strategią Grupy ORLEN, planujemy dalszy rozwój obszaru sprzedaży detalicznej,
którego wyniki aktywnie wspiera polityka sponsoringu. Od momentu zaangażowania
PKN ORLEN w F1 i współpracę z Robertem Kubicą wynik EBITDA segmentu
detalicznego w całej Grupie ORLEN utrzymuje się na solidnym poziomie – w 2021 roku
wyniósł 2,9 mld zł. To pokazuje, że sponsoring sportowy przynosi nam nie tylko korzyści
wizerunkowe, ale także znacząco wpływa na prowadzony przez nas biznes.
Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport sponsoringowy Grupy ORLEN
za 2021 rok. Był to rok, w którym wsparliśmy aż 70 instytucji, przedsięwzięć, klubów
i stowarzyszeń sportowych, a programami sportowymi w Grupie ORLEN objęliśmy
niemal 55 tys. dzieci i młodzieży w całej Polsce. Publikacja pokazuje bardzo szeroki
zakres naszej działalności i wiele dobrych praktyk, którymi chcemy dzielić się
ze światem sportu, kultury i partnerami społecznymi. Dowodzi też, że przyjęta przez nas
strategia sponsoringu przynosi oczekiwane efekty.
Zachęcam do lektury.

Daniel Obajtek

Prezes Zarządu PKN ORLEN

10 | 229

Raport sponsoringowy Grupy ORLEN za 2021 rok

11 | 229

Top 10

Lider
sponsoringu

Wskazania spontaniczne

Według badania przeprowadzonego

markę ORLEN średnio o 18 punktów

przez pracownię ARC Rynek i Opinia PKN

procentowych lepiej oraz wykazały

ORLEN jest zdecydowanie najbardziej

średnio o 10 punktów procentowych

rozpoznawalnym sponsorem pośród

wyższą skłonność do zakupu usług

przedsiębiorstw na polskim rynku.

i produktów niż te, które nie miały kontaktu

W badaniach, które dotyczyły 2021

z aktywnościami sponsorskimi Koncernu.

roku, aż 56% Polaków spontanicznie

Dzięki sponsoringowi popularnych

wskazywało ORLEN jako firmę
najczęściej angażującą się w działalność
sponsoringową. Tym samym wyprzedza
ona drugie w zestawieniu przedsiębiorstwo
aż o 37 punktów procentowych.

56%
56%

ORLEN

zawodników, klubów i reprezentacji
PKN ORLEN uzyskuje konkretne
korzyści wizerunkowe i sprzedażowe.

SPONSOR NR 4*

Wyniki ww. badania jasno wykazały,

na ich ocenę marki. Niemal co 4 z nich

że działania sponsorskie mają

twierdzi, że zaangażowanie Koncernu

jednoznacznie pozytywny wpływ na siłę

w obszarze sponsoringu sportu

marki oraz decyzje zakupowe klientów.

pozytywnie wpływa na jego decyzje

Osoby, które dostrzegały zaangażowanie

zakupowe. Sponsoring wzmacnia zatem

Koncernu w sponsoring, oceniały

markę ORLEN i zwiększa sprzedaż.

13%
9%
12%
12%

SPONSOR NR 5*

10%
10%

SPONSOR NR 6*

10%
10%

SPONSOR NR 7*

10%
8%

SPONSOR NR 8*

9%
10%

7 na 10 Polaków deklaruje, że ten aspekt
działalności firmy ma pozytywny wpływ

19%
20%

SPONSOR NR 2*
SPONSOR NR 3*

2021
2020

SPONSOR NR 9*

8%
9%

SPONSOR NR 10*

8%
8%

2021

2020

Źródło: Sponsoring Monitor.
Badanie monitorujące działania
sponsoringowe PKN ORLEN.
Próba ogólnopolska, N=1083.
Pomiar ciągły 2021.
* Inna firma wskazana
przez respondentów.

ORLEN od lat utrzymuje pozycję lidera
działalności sponsoringowej, znacząco
wyprzedzając pozostałe marki.
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Sponsoring
a życie społeczne
Polaków
Wpływ szeroko pojmowanej działalności
sponsoringowej na poszczególne obszary życia
społecznego Polaków jest doceniany przez
zdecydowaną większość z nich. W cytowanym
już badaniu pracowni ARC Rynek i Opinia 76%
badanych wyraziło przekonanie o korzystnym
oddziaływaniu takiej działalności na kondycję
polskiego sportu, 70% – na kondycję polskiej
kultury i dziedzictwa narodowego, 61% na życie
społeczności lokalnych, a 54% na życie całego
społeczeństwa.

Jednocześnie warto podkreślić, że polityka
sponsoringowa Grupy ORLEN koresponduje
z wyobrażeniami Polaków na temat
preferowanych obszarów wsparcia dużych
firm. Są to kolejno rozwój sportowy dzieci
i młodzieży (wskazało tak 28% badanych),
sport (28%), wsparcie edukacyjne dzieci
i młodzieży (25%), wsparcie młodych
talentów (23%) oraz sztuka i kultura (19%).
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Strategiczne cele działalności
sponsoringowej spółek
z Grupy ORLEN

1

Budowa globalnej
rozpoznawalności
marki ORLEN

2

Wsparcie działalności
biznesowej
prowadzonej przez
spółki z Grupy ORLEN

3

Społeczna odpowiedzialność biznesu
realizowana głównie poprzez dialog
z lokalnymi społecznościami i wsparcie
ważnych dla nich inicjatyw
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Monitoring działań
sponsoringowych
Na podstawie opracowanego, a następnie wdrożonego w 2021 roku standardu
organizacyjnego w zakresie nadzoru segmentowego w obszarze sponsoringu, PKN ORLEN
na bieżąco koordynuje działania Spółek z Grupy ORLEN w zakresie sponsoringu.

Ekwiwalent mediowy z działań sponsoringowych
Spółek z Grupy ORLEN za 2021 rok wyniósł

57,3 mln zł

18,7 mln zł

17,2 mln zł

11,2 mln zł

dla Energa

dla Anwilu

dla ORLEN Paliwa

dla ORLEN OIL

W każdym przypadku znacząco przewyższa to środki angażowane
we wsparcie sponsoringowe. Łączny wynik wartości mediowej
ekspozycji marek PKN ORLEN na rynku polskim w okresie
styczeń-grudzień oszacowano natomiast na ponad 640 mln zł.
Dzięki działaniom sponsoringowym liczba ekspozycji wszystkich
marek PKN ORLEN w roku 2021 wyniosła ponad 1,1 mln.
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Sponsoring sportu to jeden z fundamentów naszej
strategii. Grupa ORLEN prowadzi działalność na globalną
skalę, dlatego musi także stawiać na globalne
zasięgi. Od kilku lat konsekwentnie angażujemy się
w międzynarodowe wydarzenia sportowe. Naszym
najważniejszym projektem w 2021 roku był sponsoring
tytularny zespołu Alfa Romeo F1 Team ORLEN. Obecność
w F1 to dla nas konkretne korzyści. Dzięki temu
docieramy do setek milionów kibiców na całym świecie
i budujemy międzynarodową rozpoznawalność marki
ORLEN. Ekwiwalent reklamowy z globalnej ekspozycji,
wynikającej z zaangażowania koncernu w zespół F1,
w 2021 roku wyniósł aż 648 mln zł.
Współpracę z naszymi partnerami z F1 traktujemy
również jako znakomitą platformę marketingową
wykorzystywaną w Niemczech, Czechach i na Słowacji.
To rynki, na których prowadzimy zaawansowany proces

Adam Burak,
Członek Zarządu PKN ORLEN
ds. Komunikacji i Marketingu

rebrandingu stacji paliw. Nasza obecność w F1, ale także
wspieranie zawodników rywalizujących w Dakarze,
Rajdowych Mistrzostwach Europy czy żużlowym Grand
Prix, znacząco wspiera biznes, który prowadzimy
już w 100 krajach na 6 kontynentach. Dzięki synergii
osiąganej przy współpracy wszystkich spółek z Grupy
ORLEN, angażujących się w sponsoring, systematycznie
umacniamy wizerunek silnego koncernu.
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Agnieszka Żyro,
Prezes Zarządu ANWIL S.A.

Sport i biznes mają wiele wspólnych cech, dlatego

Sponsoring to nie tylko inwestowanie w innych,

współpraca w tych obszarach przynosi wymierne

ale także we własne przedsiębiorstwo. Energa

korzyści obu stronom. Sponsoring jest dla ANWILU

reprezentuje odpowiedzialne podejście do biznesu.

skutecznym narzędziem do realizacji celów biznesowych.

W kolejnych latach zamierzamy kontynuować tę

Naszym kluczowym projektem w tym zakresie jest

praktykę i finansować przedsięwzięcia spójne

strategiczne wsparcie Klubu Koszykówki Włocławek.

ze strategią Grupy ORLEN. Dlatego wspierane przez

Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest ten zespół

nas inicjatywy zawsze wybieramy odpowiedzialnie,

nie tylko dla mieszkańców Włocławka. Od lat skupia

żeby poprzez ich promowanie trafiać do szerokiego

on wokół siebie społeczność tego miasta, a w ostatnim

grona odbiorców. Dzięki temu uzyskujemy coraz

czasie zyskuje coraz większe znaczenie na krajowej

lepsze wyniki rozpoznawalności i postrzegania

arenie. Jesteśmy dumni, że możemy zapewnić mu

naszej marki. Przez lata udało nam się wypracować

możliwość rozwoju.

dobre relacje z podmiotami, które wspieramy. Należą

Wzmacniając świadomość i rozpoznawalność marki

do nich między innymi znane drużyny sportowe,

ANWIL w miejscach, gdzie prowadzimy naszą działalność

np. Lechia Gdańsk, czy polska reprezentacja

operacyjną, maksymalizujemy także efektywność naszej

koszykówki, ale także indywidualni zawodnicy

sprzedaży, która z roku na rok wchodzi na coraz wyższy

oraz instytucje kultury. Angażujemy się również

poziom. Za jeden z ostatnich sezonów otrzymaliśmy

w inicjatywy na mniejszą skalę, które przyczyniają się

siedmiokrotny zwrot ekwiwalentu reklamowego.

do budowania więzi z lokalnymi społecznościami.

Z ostatnich badań ankietowych wynika, że zespołowi

To także bardzo ważny aspekt naszej strategii

z Włocławka kibicuje blisko 60 proc. wszystkich fanów

sponsoringowej. Pamiętamy o tym, skąd jesteśmy.

koszykówki w całym kraju. Wytrwałe i konsekwentne

Adrianna Sikorska,
Wiceprezes Zarządu
Energi ds. Komunikacji

wspieranie tej dyscypliny przynosi zatem zysk z każdej
zainwestowanej w sponsoring złotówki.
Ze wszystkich obszarów, w jakie angażuje się ANWIL,
to właśnie sport jest tym najbardziej kojarzonym
ze spółką. Nasz związek z Klubem Koszykówki
Włocławek trwa już ponad 26 lat i jest przykładem
wieloletniej stabilnej współpracy. Tak chcemy być
postrzegani – jako solidny i rzetelny partner biznesowy,
któremu można ufać i liczyć na jego wsparcie nawet
w najtrudniejszych momentach.
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Dla ORLEN OIL to był przełomowy rok w obszarze

Regularnie prowadzone przez nas badania wskazują,

projektów sponsoringowych. Oprócz kontynuowania naszej

że PKN ORLEN od kilku lat jest najbardziej aktywnym

współpracy z Robertem Kubicą, Bartoszem Zmarzlikiem

sponsorem polskiego sportu. To dowód, że nasze

i Jakubem Przygońskim, poszerzyliśmy grono ambasadorów

działania sponsoringowe i komunikacyjne prowadzimy

marki PLATINUM ORLEN OIL o kolejnego sportowca

w sposób efektywny. Dochowujemy najwyższych

– wybitnego rajdowca Martina Prokopa. Współpraca

standardów współpracy sponsorskiej i promujemy

z czeskim zawodnikiem w naturalny sposób wspiera proces

dobre praktyki rynkowe w codziennej pracy z naszymi

rebrandingu marki Motul na Platinum w Czechach. Nasi

partnerami. Kierujemy się klarownymi i transparentnymi

sportowcy w poprzednim roku wypracowali wielomilionowy

zasadami, wybierając konkretne projekty. Analizujemy

ekwiwalent reklamowy. Dlatego wiemy, jak dużą wartość

aspekty wizerunkowe sportowców, klubów i związków.

daje naszej spółce możliwość współpracy z nimi w zakresie

Decyzję o rozpoczęciu współpracy zawsze

reklamy, wizerunku i rekomendacji produktów.

poprzedzamy gruntownymi badaniami potencjału
marketingowego.

W 2021 roku ORLEN OIL został sponsorem strategicznym

Marcin Strojny,
Członek Zarządu ORLEN OIL
ds. Handlowych

Wisły Kraków, najstarszego polskiego klubu piłkarskiego,

W trosce o budowanie globalnej rozpoznawalności

ze 115-letnią tradycją. To dla nas naturalny element budowy

marki ORLEN od kilku lat aktywnie angażujemy się

wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie i wynika między

w realizację zintegrowanych kampanii marketingowych

innymi z faktu, że siedziba naszej firmy znajduje się właśnie

i wizerunkowych towarzyszących występom

w Krakowie, a zakłady przemysłowe w Trzebini i Jedliczu.

wspieranych przez nas zawodników w Formule 1

Nasze partnerstwo z tak zasłużonym klubem zostało bardzo

czy Rajdzie Dakar. Drugi obszar naszej działalności

dobrze przyjęte przez mieszkańców Krakowa i klubowych

to sponsoring dyscyplin, które cieszą się największą

sympatyków, którym zależy przede wszystkim na rozwoju

popularnością wśród Polaków. Wspieramy Polski

ulubionej drużyny oraz przyszłości młodych talentów

Związek Piłki Siatkowej i Polski Związek Lekkiej

skupionych wokół Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków.

Atletyki, a ekspozycja logotypu ORLEN przy okazji

Agata Pniewska,
Dyrektor Biura Marketingu Sportowego,
Sponsoringu i Eventów PKN ORLEN

występów uwielbianych przez Polaków sportowców
Dzięki skutecznym działaniom stale budujemy

utrwala pozytywny wizerunek marki i wpływa

rozpoznawalność marki PLATINUM ORLEN OIL,

na przywiązanie do niej klientów i partnerów.

powiększamy grono klientów i użytkowników naszych
produktów, a jednocześnie wzmacniamy naszą

Co więcej, bierzemy pod uwagę społeczną

odpowiedzialność społeczną w stosunku do wszystkich

odpowiedzialność biznesu. Sponsoring to znakomite

interesariuszy naszej spółki. Wspieramy organizację

narzędzie do dialogu ze społecznościami lokalnymi

lokalnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

i ich aktywizacji. Programami sportowymi realizowanymi

Współpracujemy z uniwersytetami, domami dziecka,

przez koncern w 2021 roku objęliśmy niemal 55 tys.

szpitalami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz innymi

dzieci i młodzieży w całej Polsce. Wspieramy więc

podmiotami, które zajmują się kulturą, edukacją, zdrowiem,

obecnych mistrzów i szukamy ich następców.

pomocą potrzebującym oraz ochroną środowiska.
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Od pomysłu do realizacji
– dobre praktyki w zakresie
tworzenia projektu
sponsoringu sportowego

DOPASUJ PROJEKT DO CELU

ZBADAJ POTENCJAŁ

Przy wyborze projektów sponsoringowych spółki

Na etapie wyboru projektu spółki z Grupy

z Grupy ORLEN zawsze kierują się zasadą,

ORLEN analizują potencjał sportowy, ale

że różnorodne formy zaangażowania w sponsoring

też biznesowy, wizerunkowy i reputacyjny.

muszą spełniać przynajmniej jedno z trzech

Wykorzystują metody ilościowe, ale także

kryteriów – budować globalną rozpoznawalność

jakościowe, takie jak wywiad środowiskowy.

marki i wspierać działalność biznesową,
wspierać dyscypliny najbardziej popularne wśród
polskich kibiców czy realizować ideę społecznej
odpowiedzialności biznesu.

PODPISZ MĄDRĄ UMOWĘ

DZIAŁAJ NIESZABLONOWO

Dobra umowa jest kluczem do efektywnej

Warto być otwartym na kreowanie nowych form

współpracy. Powinna zawierać precyzyjne

współpracy sponsorskiej. Świetny event sportowy

zapisy związane z oczekiwaniami i obowiązkami

można efektownie połączyć z wydarzeniem dla

obu stron, ale jednocześnie dawać elastyczne

miłośników kultury, co potwierdziła pierwsza

podejście do realizacji świadczeń sponsorskich

w historii Polski globalna prezentacja bolidu F1

– co było szczególnie ważne na przykład

organizowana na deskach Teatru Wielkiego –

w czasie pandemii, kiedy duża część zawodów

Opery Narodowej.

sportowych była odwoływana.

POSTAW NA RÓŻNORODNOŚĆ

OTWÓRZ SIĘ NA NOWE

Stawiając na różnorodne projekty sponsoringowe, można

Najmłodsze pokolenie odbiorców najczęściej wybiera

realizować wiele celów. Filarem sponsoringu PKN ORLEN

dzisiaj krótkie formaty oparte na materiałach wideo.

jest motorsport, ale Koncern wspiera także inne dyscypliny,

Coraz rzadziej śledzą wielogodzinne zmagania

uwielbiane i uprawiane przez tysiące Polaków, jak siatkówka

sportowe. Warto rozwijać nowe kanały komunikacji,

czy kolarstwo oraz te otwierające sponsorowi drzwi

takie jak chociażby bijący rekordy popularności TikTok.

do nowych grup odbiorców – takie jak wodna Formuła 1,
szachy błyskawiczne czy motoparalotniarstwo.

WSPÓŁPRACUJ KREATYWNIE

RAPORTUJ

Kluczem do sukcesu jest zróżnicowanie i kreatywne

Transparentność działań w przypadku

wykorzystanie potencjału wspieranego sportowca, klubu czy

Grupy ORLEN jest kluczowa. Dlatego przed

związku. PKN ORLEN współpracuje z wybitnymi sportowcami,

rokiem PKN ORLEN jako pierwszy podmiot

którzy dobrze zarządzają swoją marką osobistą. Tworzy z nimi

na rynku opublikował raport z działalności

kampanie marketingowe wspierające segment detaliczny, ale

w obszarze sponsoringu sportu, kultury

także CSR-owe, koncentrujące się na ważnych problemach

i projektów społecznych. Ta publikacja jest

społecznych – chociażby akcję #DobryKierowca, edukującą

kontynuacją tych działań.

na temat bezpiecznych zachowań na drodze.
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Dla Grupy ORLEN sponsoring to coś zdecydowanie
więcej niż jedynie przekazywanie środków na wsparcie
konkretnych zawodników, klubów, związków sportowych
czy ekspozycja znaku. Sport łączy Polaków. Kreuje
pozytywne emocje i narodową dumę z sukcesów
biało-czerwonych. W tym kontekście ostatni rok był
bezprecedensowy. Polska Reprezentacja Olimpijska
osiągnęła najlepszy wynik medalowy od igrzysk
w Sydney w 2000 roku. Robert Kubica został mistrzem
Europy w wyścigach długodystansowych. Nasi siatkarze
cieszyli się z brązowego medalu mistrzostw Europy,
a Bartosz Zmarzlik po raz czwarty z rzędu stanął
na podium żużlowych mistrzostw świata.
Sport redukuje bariery społeczne, przekłada się
na poczucie wspólnotowości i przynależności
do grupy społecznej. Sponsoring sportu dzieci

Grzegorz Bałkowiec,
Zastępca Dyrektora Biura Marketingu
Sportowego, Sponsoringu i Eventów
PKN ORLEN

i młodzieży propaguje kulturę fizyczną i zdrowe nawyki.
Widać to doskonale, gdy spojrzy się na ogromne
zainteresowanie programami lekkoatletycznymi
realizowanymi przez PKN ORLEN razem z Polskim
Związkiem Lekkiej Atletyki czy wspieranymi przez
nas akademiami piłkarskimi. Sport buduje i edukuje
społeczeństwo w zakresie funkcjonowania osób
z niepełnosprawnościami. Brązowy medal mistrzostw
Europy drużyny Ampfutbolowej wspieranej przez Grupę
ORLEN, ich heroizm i poświęcenie – podobnie jak start
naszych paraolimpijczyków w Tokio – śledziła w minionym
roku cała Polska.
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Wydarzenie lekkoatletyczne
o międzynarodowym zasięgu

EFEKTY SPORTOWE

EFEKTY MARKETINGOWE

•

•

•
•
•

rywalizacja sportowa na najwyższym

utrwalenie wizerunku największego i najbardziej

międzynarodowym poziomie

aktywnego sponsora sportu, co przekłada się

obecność gwiazd sportu

na pozytywne postrzeganie marki

światowego formatu

•

budowa rozpoznawalności marki ORLEN

obecność delegatów i gości

•

lojalizacja klientów

ze świata sportu

•

wsparcie segmentu detalicznego

utrwalenie wizerunku Polski jako
organizatora ważnego wydarzenia
sportowego

•

budowa prestiżu polskiego sportu

•

krajowe i międzynarodowe
transmisje telewizyjne

EFEKTY GOSPODARCZO-SPOŁECZNE
•

wydarzenie integrujące kibiców, lokalną społeczność
i transferujące pozytywne emocje
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•

popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia

•

tworzenie i wspieranie lokalnych miejsc pracy

•

promocja miasta i regionu

•

rozwój turystyki
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Komunikacja projektów
sponsoringowych
Rozwój wideo marketingu to jeden z kluczowych trendów w komunikacji
ostatnich kilkunastu miesięcy. Dynamiczne, wertykalne i krótkie materiały filmowe
Rzeczywistość medialna ewoluuje, zmieniają się sposoby
korzystania z mediów, a to wymaga strategicznego podejścia
do prowadzenia działań komunikacyjnych, także w odniesieniu
do projektów sponsoringowych.
W 2021 roku Spółki z Grupy ORLEN wdrożyły szereg

– szczególnie wśród młodszych odbiorców – wyparły statyczne zdjęcia i grafiki.
Na rozwój nowych formatów wideo postawiły wszystkie kluczowe kanały
społecznościowe, na czele z TikTokiem, Facebookiem i Instagramem. Kolejne
miesiące będą oznaczały rozwój szczególnie tego pierwszego medium. TikTok
bije rekordy popularności na całym świecie. Korzysta z niego w tej chwili już ponad
miliard użytkowników. Badania Nielsena wskazują, że kampanie realizowane

zintegrowanych kampanii komunikacyjnych. Nowym standardem,

na TikToku są dwa razy bardziej efektywne, a wskaźnik ROAS, czyli zwrot nakładów

wypracowanym w trakcie pandemii, stały się transmisje na żywo

na reklamę, jest średnio o 14% wyższy od pozostałych mediów. W 2021 roku Kantar

różnego rodzaju przedsięwzięć. W przypadku takich wydarzeń,

drugi rok z rzędu stawiał tę aplikację na czele rankingu Ad Equity, badającego

jak prezentacja bolidu Formuły 1 w Teatrze Wielkim – Operze

postawy konsumentów wobec doświadczeń z reklamą.

Narodowej, przyjmowały one charakter produkcji telewizyjnych.
Fundamentem komunikacji projektów sponsoringowych w Grupie
ORLEN jest także ścisła współpraca ze wspieranymi sportowcami,
klubami czy instytucjami – śledzenie ich aktywności, reagowanie
w trybie real-time i budowanie synergii wspólnych działań.

W tym sensie postawienie na nowe formy komunikacji oraz obecność ORLEN Teamu
na TikToku jest bardzo dobrym posunięciem. Po Facebooku, Instagramie i Twitterze
to kolejna platforma do komunikacji sukcesów sportowych takich zawodników, jak
Robert Kubica czy Bartosz Zmarzlik. W długiej perspektywie może być szczególnie
ważna, gdy spojrzymy na globalne wyzwania związane z tym, w jaki sposób docierać

Bardzo ważnym aspektem w tym zakresie jest także otwartość

do najmłodszych z przekazem widowisk sportowych. Przedstawiciele pokolenia

na nowe kanały komunikacji. W 2021 roku ORLEN Team uruchomił

Z zupełnie inaczej konsumują media niż ich rodzice i dziadkowie. Oglądanie

swój własny kanał podcastów koncentrujący się na tematyce

trwającej kilkadziesiąt minut rywalizacji piłkarzy czy kierowców Formuły 1 staje

sponsoringu, marketingu sportowego i biznesu. Postawił także

się dla nich coraz bardziej abstrakcyjne. Wolą krótki, emocjonalnie nacechowany

na TikToka. Jeden z pierwszych postów opublikowanych na tym

i personalny przekaz. Wygrywa ten, kto może im go zapewnić.

portalu społecznościowym, wykorzystujący wizerunek Roberta
Kubicy, przekroczył 100 tys. wyświetleń. Wszystkie te działania
maksymalizują efekt dotarcia oraz pozwalają na budowanie
rozpoznawalności marki ORLEN wśród nowych nisz odbiorców –
także tych najmłodszych.
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Agata Pniewska,
Dyrektor Biura Marketingu Sportowego,
Sponsoringu i Eventów PKN ORLEN
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Kluczowe wydarzenia
w zakresie sponsoringu
spółek z Grupy ORLEN
15 stycznia – na mecie Rajdu Dakar

28 marca – w Bahrajnie ma miejsce

17 czerwca – ORLEN OIL zostaje

16 sierpnia – Jan-Krzysztof Duda

końcem sezonu zapewniają sobie

18 października – Kanadyjczyk

Kuba Przygoński i Kamil Wiśniewski

inauguracja nowego sezonu Formuły

sponsorem strategicznym

dołącza do Grupy Sportowej ORLEN

mistrzostwo Europy w wyścigach

Bruce Liu zwycięża w XVIII Konkursie

kończą zmagania kierowców

1. Zawodnicy Alfa Romeo Racing

Wisły Kraków

długodystansowych

Chopinowskim

i quadowców na 4. pozycjach,

ORLEN, Kimi Räikkönen i Antonio

wyrównując tym samym najlepsze

Giovinazzi, kończą wyścig kolejno

indywidualne wyniki w historii

na 11. i 12. miejscu

ORLEN Teamu

24 sierpnia – w Tokio rozpoczynają

20 czerwca – kończy się jubileuszowy

się XVI Letnie Igrzyska

19 września – reprezentacja

24 października – w Portimao

77. ORLEN Rajd Polski. Mikołaj Marczyk

Paraolimpijskie

Polski zdobywa brązowy

ORLEN Team WRT z Robertem

medal podczas rozgrywanych

Kubicą w składzie zajmuje 2. miejsce

w Krakowie mistrzostw Europy

w ostatniej rundzie cyklu European Le

w Amp Futbolu

Mans Series i pieczętuje mistrzowski

i Szymon Gospodarczyk triumfują

5 września – po świetnym finiszu Robert

18 kwietnia – Robert Kubica i ORLEN

w klasyfikacji Mistrzostw Polski,

18 stycznia – podczas specjalnego

Team WRT wygrywają pierwszą rundę

jednocześnie zajmując 3. miejsce

Noworocznego Spotkania Rodziny

European Le Mans Series na torze

w Mistrzostwach Europy

na dobrym 15. miejscu. Dla polskiego

Olimpijskiej PKN ORLEN ogłasza

w Barcelonie

kierowcy to powrót do ścigania się

2 października – Bartosz Zmarzlik

28 czerwca – ANWIL przedłuża

w Formule 1 po niemal dwóch latach

wygrywa żużlowe Grand Prix Polski

24 listopada – PKN ORLEN ogłasza

w Toruniu i zostaje Indywidualnym

przedłużenie współpracy z zespołem Alfa

Wicemistrzem Świata

Romeo Racing ORLEN. W sezonie 2022

przedłużenie strategicznej współpracy

9 maja – Maria Andrejczyk podczas

współpracę z włocławskim klubem

konkursu Pucharu Świata rzuca

koszykówki do 2024 roku

26 stycznia ma miejsce inauguracja

oszczepem na odległość 71,40 m.

obchodów Jubileuszu 50-lecia

To nowy rekord Polski i jednocześnie

23 lipca – w Tokio rozpoczynają się

rozpoczęcia prac nad odbudową

rezultat, którego nie osiągnięto

z Polskim Komitetem Olimpijskim

Zamku Królewskiego w Warszawie

w kobiecym oszczepie od 10 lat

XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie
30-31 lipca – Bartosz Zmarzlik
we Wrocławiu w fantastycznym stylu

22 lutego – na scenie Teatru Wielkiego

16 maja – Robert Kubica i ORLEN

– Opery Narodowej po raz pierwszy

Team WRT ponownie triumfują

w historii w Polsce odbywa się globalna

w European Le Mans Series – tym

prezentacja bolidu Formuły 1 przed

razem w drugiej rundzie serii na Red

3 sierpnia – Anita Włodarczyk

nowym sezonem zmagań

Bull Ringu. Umacniają się tym samym

po raz trzeci z rzędu zostaje mistrzynią

na prowadzeniu w klasyfikacji LMP2

olimpijską w rzucie młotem
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wygrywa swoje dwa pierwsze żużlowe
Grand Prix w sezonie
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Kubica kończy Grand Prix Holandii F1

6 września – Róża Kozakowska
dołącza do stypendystów Fundacji
ORLEN
19 września – polscy siatkarze
zdobywają brązowy medal mistrzostw
Europy w siatkówce
19 września – na torze SPAFrancorchamps Robert Kubica i ORLEN
Team WRT wygrywają swój trzeci wyścig
w sezonie i na jedną rundę przed

17 października – Mikołaj
Marczyk i Szymon Gospodarczyk
triumfują w Rajdzie Koszyc i zostają
Rajdowymi Mistrzami Polski. Po raz

tytuł w klasie LMP2

Koncern pozostanie sponsorem tytularnym
teamu. Robert Kubica będzie pełnił funkcję
testowego kierowcy, a podstawowymi będą
Fin Valtteri Bottas i Chińczyk Guanyu Zhou

pierwszy w historii załoga ORLEN

12 grudnia – po pasjonującej końcówce

Teamu zdobywa to najcenniejsze

sezonu Max Verstappen zostaje mistrzem

krajowe trofeum. W Koszycach

świata Formuły 1. Alfa Romeo Racing

Kacper Wróblewski i Kuba Wróbel

ORLEN kończy sezon na 9. miejscu

zapewniają sobie II. Wicemistrzostwo

w klasyfikacji konstruktorów. Kimi

Polski w klasie II

Räikkönen kończy sportową karierę
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Sponsoring
sportu

Marka ORLEN od lat utrzymuje pozycję lidera wśród
przedsiębiorstw angażujących się w sport. Sam PKN ORLEN
wspiera ponad 70 klubów i stowarzyszeń sportowych, 2 komitety
– olimpijski i paraolimpijski oraz 6 związków sportowych.
Warto podkreślić, że od 2018 r. lista wspieranych przez Grupę
ORLEN sportowców rozszerzyła się z 10 do ponad 80 nazwisk,
w tym mistrzów olimpijskich, mistrzów świata i Europy, ale też
utalentowanych pretendentów do tych tytułów. W tym czasie
nakłady przeznaczane na wsparcie polskich sportowców
zwiększyły się o 100%. Polacy widzą tę aktywność i ją doceniają.
Badanie pracowni ARC Rynek i Opinia dotyczące 2021 roku
wykazało, że 42% Polaków spontanicznie wskazuje właśnie ORLEN
jako najbardziej znanego sponsora sportu. Drugie w zestawieniu
przedsiębiorstwo ustępuje liderowi zestawienia aż o 22%.
Dzięki tak mocnej pozycji Grupa ORLEN uzyskuje konkretne
korzyści wizerunkowe i sprzedażowe. 7 na 10 Polaków deklaruje,
że sponsoring sportu ma pozytywny lub bardzo pozytywny wpływ
na ich ocenę marki ORLEN. Natomiast co 4. spośród badanych
twierdzi, że zaangażowanie Koncernu w obszarze sportu wpływa
pozytywnie na jego decyzje zakupowe.
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PKN ORLEN od lat
utrzymuje pozycję lidera
sponsoringu sportu
Top 10

Wskazania spontaniczne
42%
47%

ORLEN
20%
18%

SPONSOR NR 2*
SPONSOR NR 3*

17%
15%

SPONSOR NR 4*

16%
12%

SPONSOR NR 5*

14%
14%

SPONSOR NR 6*

7%
6%

SPONSOR NR 7*

6%
5%

SPONSOR NR 8*

6%
7%

SPONSOR NR 9*

6%
7%

SPONSOR NR 10*

6%
6%
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2021
2020

2021

2020

Źródło: Sponsoring Monitor. Badanie monitorujące
działania sponsoringowe PKN ORLEN.
Próba ogólnopolska, N=1083. Pomiar ciągły 2021.
* Inna firma wskazana przez respondentów.

Raport sponsoringowy Grupy ORLEN za 2021 rok

39 | 229

I.

Motorsport
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Spójność
i synergia działań
Motorsport jest filarem zaangażowania sponsoringowego Grupy ORLEN,
komplementarnym z prowadzoną przez nią działalnością operacyjną.
To obszar, w którym marka ORLEN spotyka się i konkuruje
z największymi globalnymi graczami z sektora Oil and Gas.
Zaangażowanie w Formułę 1 czy wsparcie zawodników występujących
na najważniejszych motorsportowych arenach świata, buduje globalną
rozpoznawalność marki. To również uniwersalna platforma marketingowa
wspierająca segment detaliczny.
W jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów motorsportowych
w Polsce – ORLEN Teamie – występują tacy zawodnicy jak:
Robert Kubica, Bartosz Zmarzlik, Kuba Przygoński i Mikołaj Marczyk,
a także czeski kierowca Martin Prokop czy niemiecki pilot Timo
Gottschalk. Przemyślana polityka sponsoringowa wspiera w ten sposób
proces rebrandingu stacji paliw ORLEN na rynkach zagranicznych
– w Niemczech i Czechach.

Angażując się w motorsport Grupa ORLEN stawia
na synergię działań i budowę spójnego wizerunku
– stąd współpraca spółek wchodzących w skład Grupy.
ORLEN OIL od lat konsekwentnie realizuje program
ambasadorów marki Platinum ORLEN Oil, wspierając
zawodników ORLEN Teamu przy okazji występów
w najbardziej prestiżowych rajdach i wyścigach
– European Le Mans Series, Dakarze czy Speedway
Grand Prix.
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Sponsoring tytularny
Alfa Romeo Racing ORLEN
Kluczowym projektem sponsoringowym dla PKN ORLEN był sponsoring
tytularny zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN i współpraca z Robertem Kubicą
– ambasadorem marki ORLEN. Nazwa Koncernu przez cały poprzedni rok była
wymieniana we wszystkich oficjalnych komunikatach teamu.

ARRO – od sezonu 2022 występujący

Przez cały sezon znak PKN ORLEN

już jako Alfa Romeo F1 Team ORLEN

był eksponowany między innymi

– to zespół z kilkudziesięcioletnią

na tylnym i przednim skrzydle, obręczy

tradycją w Formule 1. W 2021 roku

halo, lusterkach oraz na sekcjach

wystąpił podczas 22 weekendów

bocznych bolidu. Logotyp widoczny

Grand Prix Formuły 1 w 20 krajach,

był także na klatce piersiowej i plecach

na 4 kontynentach świata. W zespole

kombinezonów oraz w trzech miejscach

ścigali się Fin Kimi Räikkönen i Włoch

na kaskach wszystkich kierowców.

Antonio Giovinazzi. Indywidualnie

Dodatkowo znalazł się także na odzieży

zdobyli kolejno 10 i 3 punkty. Kubica

mechaników i personelu zespołu oraz

odgrywał rolę kierowcy rezerwowego,

na transporterach, wnętrzu garażu

dwukrotnie zastępując zmagającego

i motorhome.

się z koronawirusem Fina – w Grand

Według badań pracowni Nielsen „ORLEN

Prix Holandii i Grand Prix Włoch
na legendarnym torze Monza, gdzie
przed laty rozpoczynał rywalizację
w najbardziej prestiżowej serii
wyścigowej na świecie. Alfa Romeo
Racing ORLEN zajął 9. miejsce

Exposure Analysis 2021” ekwiwalent
reklamowy z globalnej ekspozycji
wynikającej z zaangażowania Koncernu
w sponsoring zespołu F1 w całym roku
2021 wyniósł 648 mln zł.

w klasyfikacji konstruktorów.
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Współpraca
z Alfa Romeo
Racing ORLEN
jako platforma
marketingowa
Współpraca z Alfa Romeo Racing ORLEN
była efektywną platformą marketingową
wykorzystywaną zarówno na rynku polskim,
jak i zagranicznych rynkach. Wizerunek Kimiego
Räikkönena, Antonio Giovinazziego i Roberta
Kubicy był wykorzystywany w licznych działaniach
promujących produkty Stop Cafe, paliwa VERVA
czy program BIZNESTANK, a także w specjalnej
grywalizacji skierowanej do uczestników programu
lojalnościowego VITAY.
W 2021 roku kierowcy zespołu wzięli udział
w kampanii wspierającej cobranding stacji paliw
„Inny kraj, ta sama stacja” budującej świadomość
marki ORLEN również poza granicami kraju

Bolid C41, którym zespół
rywalizował w Formule 1
w sezonie 2021, znalazł
się także na tablicach
najazdowych kierujących
do stacji paliw ORLEN,
zlokalizowanych
na terenie całego kraju.

– na stacjach ORLEN, w Czechach i Słowacji
na stacjach Benzina, a w Niemczech na stacjach Star.
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Globalna
prezentacja bolidu
Alfa Romeo Racing
ORLEN w Warszawie
Jeszcze przed rozpoczęciem nowego sezonu – w lutym 2021 roku
– pierwszy raz w historii globalna prezentacja bolidu Formuły 1
przed nowym sezonem miała miejsce w Polsce. Wydarzenie
zorganizowano na największej scenie w Europie. W Teatrze
Wielkim – Operze Narodowej, przy dźwiękach Chopina i Pucciniego
oraz wykorzystaniu unikalnej techniki, biało-czerwonych barwach
fortepianu i występie artystów, Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi
i Robert Kubica zaprezentowali model C41.
To wyjątkowe wydarzenie miało charakter produkcji telewizyjnej
i było transmitowane na kanałach sportowych Telewizji Polskiej
i Polsatu, a także w Eleven Sport i Eurosport Polska. Sygnał był
licencjonowany także do zagranicznych telewizji oraz do polskich
i zagranicznych platform internetowych.
Wartość mediowa wydarzenia wyniosła 4,4 mln euro. Po prezentacji
odbyła się konferencja prasowa zespołu Alfa Romeo Racing
ORLEN, również transmitowana na żywo na polskich i zagranicznych
kanałach internetowych. Poziom dotarcia przekazu związanego
z prezentacją przekroczył 16 milionów.
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Robert Kubica
znów w Formule 1
W sezonie 2021 Robert Kubica dwukrotnie miał okazję
pokazać się z najlepszej strony w wyścigu F1. Rezerwowy
kierowca Alfa Romeo Racing ORLEN na początku września
zastępował zmagającego się z koronawirusem Kimiego
Räikkönena w Grand Prix Holandii i Włoch.

Na torze Zandvoort zajął 15. miejsce, popisując
się świetnym manewrem na ostatnim okrążeniu
i wyprzedzając Nicholasa Latifiego. Na Monzy, gdzie
zaczynał przed laty ściganie w Formule 1, Kubica
był czternasty. Oprócz tego wystąpił w 4 sesjach
treningowych.
Sezon 2021 stał pod znakiem fantastycznej rywalizacji
o mistrzostwo świata Maxa Verstappena i Lewisa
Hamiltona. Do ostatniego wyścigu na torze Yas Marina
w Abu Dhabi obaj kierowcy przystępowali z identyczną
liczbą punktów. Scenariusz wydawał się prosty – kto
pierwszy przekroczy linię mety, ten zostanie mistrzem
świata. Po pasjonującej rywalizacji, która rozstrzygnęła się
na ostatnim okrążeniu, lepszy okazał się Holender, który
po raz pierwszy cieszył się z mistrzostwa globu.
W Abu Dhabi karierę kończył również kierowca
Alfa Romeo Racing ORLEN Kimi Räikkönen.
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Pan Torpeda
na bolidzie Alfa Romeo
Racing ORLEN
Ostatni wyścigowy weekend
Formuły 1 był wyjątkowy nie tylko
ze względu na fantastyczną rywalizację
o mistrzostwo świata czy zakończenie
kariery przez Kimiego Räikkönena.
Na bolidach zawodników zespołu
Alfa Romeo Racing ORLEN pojawił się
symboliczny rysunek Natana Gajka
– znanego szerzej jako Pan Torpeda.
Pan Torpeda to przydomek, jaki otrzymał
młody chłopiec z Sosnowca. Przez długie
miesiące walczył z neuroblastomą, czyli
jednym z najrzadszych nowotworów, który
dotyka dzieci. Przez ostatnie trzy lata Natanek
przeszedł wiele cykli chemioterapii, a wiosną
poprzedniego roku również operację
usunięcia guza mózgu. Historia Pana Torpedy
poruszyła świat sportu, który przez wiele
miesięcy na różne sposoby solidaryzował się
z chłopcem. Podczas ostatniego
Grand Prix w sezonie Formuły 1
Pan Torpeda przez chwilę był na ustach
całego motorsportowego świata.
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Moja życiowa pasja napędza mnie do ścigania

Przedłużenie współpracy
z Alfa Romeo F1 Team ORLEN

się na jak najwyższym poziomie i do kolejnych
nowych wyzwań sportowych. Zdecydowanie
starty w wyścigach długodystansowych, jak
i w najtrudniejszym wyścigu świata Le Mans 24
są takimi wyzwaniami. Dostarczają świeżych
emocji, ale przede wszystkim są świetną
okazja do odkrywania nowych horyzontów

Jeszcze przed zakończeniem sezonu Formuły 1 na konferencji prasowej – w obecności Prezesa

motorsportu i pracy nad samym sobą,

Zarządu PKN ORLEN Daniela Obajtka i Roberta Kubicy – Koncern ogłosił, że w sezonie 2022 pozostanie

aby stawać się jeszcze lepszym kierowcą.

sponsorem tytularnym Alfa Romeo F1 Team ORLEN.

Dlatego debiutancki sezon w wyścigach

W zespole wciąż pozostanie także Robert Kubica. Polak ma zagwarantowany udział w czterech

długodystansowych poświęciłem na poznanie

sesjach treningowych poprzedzających zmagania najlepszych kierowców na świecie oraz w testach

nowej kategorii. Moje doświadczenie

przedsezonowych. Obok polskiego kierowcy w padoku pojawili się także Fin Valtteri Bottas oraz

i profesjonalne przygotowanie przełożyły
się na zwycięstwo ORLEN Team WRT

debiutujący w Formule 1 Chińczyk Guanyu Zhou.

w europejskiej serii ELMS, z którego ogromnie

W sezonie 2022 F1 marka ORLEN nadal jest eksponowana na sekcjach bocznych bolidów, tylnym

się cieszę. Nie obyło się też bez dramatycznych

i przednim skrzydle, obręczy halo i lusterkach. Jest także widoczna na kombinezonach – na klatce

emocji, które zapamiętam do końca życia,

piersiowej i plecach oraz w trzech miejscach na kaskach kierowców. Logo znajduje się również

kiedy po 23 godzinach i 58 minutach ścigania,

na odzieży mechaników i personelu zespołu, a także na transporterach, we wnętrzu garażu i motorhome.

prowadząc w historycznym wyścigu Le Mans
24, nasz prototyp LMP2 stanął na torze.
Oczywiście nie zapomnę też startów w GP
Holandii i Włoch w Alfa Romeo Racing Orlen,

Współpraca między Sauberem a PKN ORLEN od samego początku układała się bardzo dobrze.

podczas których zastąpiłem niespodziewanie

Liczymy na to, że w kolejnym roku uda nam się razem zrobić jeszcze więcej. Dzięki temu ORLEN

Kimiego Räikkönena i kolejny raz mogłem

zyskał w ostatnich latach niespotykaną wcześniej ekspozycję swojej marki zarówno na rodzimych,

reprezentować Polskę w królowej motorsportu.

jak i zagranicznych rynkach. Ponadto nasz program partnerski jest wyjątkowo ambitny – pomimo
restrykcji związanych z pandemią COVID-19 pomysłowość i kreatywność naszego zespołu

Teraz jestem skoncentrowany na dalszej

zajmującego się marketingiem pozwoliła ORLENOWI w pełni wykorzystać potencjał wizerunkowy

pracy jako kierowca rezerwowy i testowy

wspólnego projektu. Wielką wartością tej współpracy jest także Robert Kubica. To kluczowy atut

w Alfa Romeo F1 Team ORLEN i startach

naszego zespołu. Jego wiedza techniczna, doświadczenie i wielki talent są bardzo przydatne

w mistrzostwach świata wyścigów

w kontekście sesji treningowych, ale także gotowości do startów w F1 w każdym momencie, kiedy
tylko pojawi się taka potrzeba. Odegrały też ważną rolę w przygotowaniach do sezonu 2022.
Bardzo cenna jest jego praca w symulatorze, która pozwala rozwijać to niezwykle istotne narzędzie.

Robert Kubica

długodystansowych WEC reprezentując
Prema ORLEN Team. Mam nadzieję, że będę
w stanie dostarczyć sporych sportowych
emocji polskim kibicom, na których zawsze
mogę liczyć, za co dziękuję.

Fred Vasseur,
szef zespołu Alfa Romeo F1 Team ORLEN

Chciałbym także podziękować za wsparcie
moim strategicznym partnerom PKN ORLEN
i ORLEN OIL, które jest dla mnie czymś
wyjątkowym. To dla mnie bardzo dużo znaczy,
dziękuję!
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Wielopłaszczyznowy
charakter współpracy
z Kubicą
W 2021 roku Robert Kubica

Kubica – wspólnie z innymi

angażował się w liczne projekty

kierowcami ORLEN Teamu i kolarką

marketingowe i wizerunkowe

górską Mają Włoszczowską

realizowane przez PKN ORLEN.

– zaangażował się w jesienną

Promował linię napojów

edycję kampanii Dobry Kierowca.

energetycznych VERVA. Wizerunek

Wysoki wskaźnik (50%) pozytywnych

Kubicy był wykorzystywany

ocen zaangażowania PKN ORLEN

w działaniach wspierających

we wsparcie Kubicy oraz spójność

sprzedaż produktów Stop Cafe.

wizerunku kierowcy i Koncernu (77%

Mistrz European Le Mans Series

respondentów wskazywało, że pasuje

został twarzą kampanii ORLEN

on do reklamy stacji paliw) podnosi

Paczka. Działania obejmowały

efektywność wspólnie realizowanych

digital, reklamę prasową, radiową

kampanii. To wymierny efekt

oraz citylighty.

strategicznej współpracy z Kubicą.
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Promocyjny tour
bolidu Alfa Romeo
Racing ORLEN
W czerwcu 2021 roku bolid zespołu Alfa Romeo
Racing ORLEN po raz kolejny ruszył w pokazowy
tour, podczas którego pojawił się w 10 miastach
w Polsce. Tym razem bolid odwiedził Lublin, Mikołajki,
Olsztyn, Gdynię, Koszalin, Szczecin, Toruń, Kostomłoty,
Bielsko-Białą i Zakopane – każdorazowo ciesząc się
wielkim zainteresowaniem kibiców. W drugiej połowie
roku, w związku z planowanym rebrandingiem stacji
w Niemczech i Czechach, bolid odwiedzał także stacje
Star i Benzina.
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Robert Kubica
w European Le Mans Series
Poprzedni rok przyniósł Robertowi Kubicy
debiut w wyścigach długodystansowych.
Zespół ORLEN Team WRT z Polakiem
w składzie okazał się najlepszy
w prestiżowej European Le Mans Series

ORLEN Team WRT
w European
Le Mans Series

potwierdzał wyśmienitą formę. W sześciu
wyścigach ELMS zespół, w skład którego
oprócz Kubicy wchodzili także Szwajcar
Louis Delétraz i Chińczyk Yifei Ye, triumfował
aż trzykrotnie. W końcówce sezonu Kubica
wystąpił także w dwóch ostatnich rundach
sezonu FIA World Endurance Championship
w Bahrajnie. Polak dołączył do High Class
Racing oraz dwójki kierowców – Andersa
Fjordbacha i Dennisa Andersena. Duński

Debiut w wyścigach długodystansowych przyniósł mistrzowski tytuł w cyklu European Le Mans Series
– zdobyty z dużą przewagą i do tego w barwach zespołu, który również stawiał pierwsze kroki w tego
typu rywalizacji. Niewiele zabrakło także do historycznego osiągnięcia, jakim byłoby zwycięstwo w 24h
Le Mans. Na drodze do spektakularnego triumfu w jednym z najsłynniejszych i najbardziej prestiżowych
wyścigów świata stanął banalny defekt w ostatnich minutach całodobowej rywalizacji. Przesiadka do serii
o zupełnie innym charakterze nie dla wszystkich kierowców jest łatwą sprawą, ale Kubica szybko i udanie

w kategorii LMP2. Triumfował już w pierwszej
rundzie w Barcelonie, a w kolejnych

Robert Kubica w sezonie 2021 z powodzeniem rozpoczął nowy rozdział w swojej pełnej sukcesów karierze.

Barcelona – 1. miejsce

przystosował się do zupełnie nowych wyzwań, od razu wyrabiając sobie mocną pozycję w świecie wyścigów

Red Bull Ring – 1. miejsce

możliwym szczeblu – w World Endurance Championship, czyli w mistrzostwach świata.

Le Castellet – 5. miejsce

dwa starty w Grand Prix. Zastępując Kimiego Räikkönena podczas wyścigów w Holandii i Włoszech,

Monza – 4. miejsce

Romeo Racing ORLEN mógł zatem polegać na nim nie tylko podczas zakulisowych prac nad osiągami

Spa-Francorchamps – 1. miejsce

wskoczyć do kokpitu i wykonać solidną robotę. Starty w wyścigach długodystansowych przyniosły

Portimao – 2. miejsce

kierowcy testowego i rezerwowego w Formule 1 umożliwia stały kontakt z najważniejszą i najbardziej

zespół dwukrotnie zajmował bardzo dobre

długodystansowych. W ślad za sukcesami z debiutanckiego sezonu idzie tegoroczny debiut na najwyższym
Z kolei obecność w Formule 1 przyniosła Kubicy nie tylko udział w kilku sesjach treningowych, ale także
pojechał na poziomie, jakiego można oczekiwać od regularnie startującego zawodnika. Zespół Alfa
samochodu, ale także w sytuacji awaryjnej, kiedy praktycznie bez żadnego przygotowania trzeba było
niespodziewane i bezprecedensowe, lecz w pełni zasłużone i wypracowane sukcesy, natomiast rola
prestiżową serią wyścigową na świecie.

trzecie miejsce w klasie LMP2 Pro Am
– także dzięki świetnej postawie Kubicy.

Mikołaj Sokół,
ekspert Eleven Sports

60 | 229

Raport sponsoringowy Grupy ORLEN za 2021 rok

61 | 229

Robert Kubica
w 24h Le Mans
W sierpniu Robert Kubica zadebiutował w legendarnym
24h Le Mans w barwach ORLEN Team WRT.
Wszyscy trzej kierowcy ORLEN Team WRT – oprócz
Polaka także Szwajcar Louis Delétraz i Chińczyk Yifei Ye
– od samego początku rywalizacji na torze Circuit de la Sarthe
spisywali się bardzo dobrze. Ich samochód błyskawicznie
zadomowił się w czołówce wyścigu. Kubica i spółka świetnie
poradzili sobie również z jazdą w nocy, co w przypadku tej
rywalizacji zawsze jest wielkim wyzwaniem. Przez ostatnie
kilka godzin rywalizacji pewnie prowadzili w kategorii
LMP2. Kiedy wydawało się, że Kubica przejdzie do historii,
wygrywając 24h Le Mans, na ostatnim okrążeniu wyścigu
w prototypie prowadzonym przez Yifei Ye doszło do usterki
i zespół nie ukończył rywalizacji.
Wyścig 24h Le Mans został zorganizowany już po raz 89.,
a wiele jego dotychczasowych edycji z różnych powodów
przeszło do historii sportu. W 1950 roku Edward Ramsden
Hall ukończył 24h Le Mans, spędzając za kierownicą swojego
samochodu całą dobę. To właśnie tu została zapoczątkowana
tradycja polewania publiki szampanem przez zawodników
stojących na podium – w 1967 roku po raz pierwszy celowo
zrobił to Dan Guerney. Przebieg poszczególnych edycji
również bywał w przeszłości bardzo zróżnicowany – dwa
pierwsze zespoły potrafiło dzielić aż 350 km, jak w 1927 roku,
lub tylko 20 metrów, co wydarzyło się 39 lat później.
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Bartosz Zmarzlik
Bartosz Zmarzlik ma za sobą kolejny bardzo dobry sezon w żużlowym Grand Prix.
W 2021 roku został Indywidualnym Wicemistrzem Świata.
Ustąpił jedynie świetnie dysponowanemu

Razem ze Stalą Gorzów wywalczył brązowy

Artiomowi Łagucie. Żużlowiec ORLEN Teamu

medal, a w lipcu po raz pierwszy w swojej

dwukrotnie wygrywał Grand Prix we Wrocławiu,

karierze uzyskał tytuł Indywidualnego Mistrza

Triumfował w Lublinie, w szwedzkiej Malilli

Polski. Zwieńczeniem znakomitego roku była

i na zakończenie sezonu na toruńskiej

dla Zmarzlika Gala Mistrzów Sportu Przeglądu

Motoarenie. Rywalizacja z Łagutą była

Sportowego. Zajął 3. miejsce w Plebiscycie

spektakularna i wyjątkowo zacięta. Przed ostatnim

na Najlepszego Sportowca Polski. Współpraca

weekendem obu żużlowców w klasyfikacji

ORLENU z Bartoszem Zmarzlikiem rozpoczęła

generalnej mistrzostw świata dzielił zaledwie

się w 2019 roku. Najpierw przedłużono ją

jeden punkt. Poprzedni sezon był dla Zmarzlika

w lutym 2020 roku, już po zdobyciu pierwszego

świetny także na arenie krajowej. Zdecydowanie

tytułu mistrza świata. W styczniu 2022 roku

najlepiej punktował w uznawanej za najlepszą

współpraca z żużlowcem została przedłużona

na świecie lidze polskiej.

o 3 kolejne lata.

Bartosz Zmarzlik w sezonie 2021
Grand Prix Czech – 6. i 5. miejsce
Grand Prix Polski we Wrocławiu – 1. i 1. miejsce
ORLEN Grand Prix Polski w Lublinie – 1. i 2. miejsce
Grand Prix Szwecji – 1. i 2. miejsce
Grand Prix Danii – 2. miejsce
Grand Prix Polski w Toruniu – 5. i 1. miejsce
Indywidualne Mistrzostwa Polski – 1. miejsce
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Do sezonu 2021 przygotowywałem się jako dwukrotny Indywidualny Mistrz Świata.
To normalne, że następny rok jest trudniejszy. Każdy chciał ze mną wygrać, pokazać,
że jest lepszy. Ktoś może powiedzieć, że srebro w mistrzostwach świata to porażka, ale
ja uważam, że to kolejny sukces – wygrałem przecież pięć rund Grand Prix, co nie zdarza
się zbyt często. Mój rywal, Artem Laguta, był po prostu w 2021 roku perfekcyjny i w pełni
zasłużenie został mistrzem świata. Jeśli chodzi o krajowe podwórko, to także nie mogę
narzekać. W końcu wywalczyłem upragniony złoty medal Indywidualnych Mistrzostw Polski,
którego brakowało w mojej kolekcji. To niesamowite uczucie, kiedy stoisz na podium
i słyszysz hymn – aż do teraz przechodzą mnie ciarki na myśl o tym momencie. W lidze razem
ze Stalą Gorzów wywalczyliśmy brązowy medal. Po raz kolejny osiągnąłem też najlepszą
średnią biegopunktową w PGE Ekstralidze, a także zwyciężyłem w zawodach o Złoty Kask
i towarzyskim turnieju Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych.
Silny i stabilny sponsor, jakim jest na pewno ORLEN, pozwala skupiać się tak naprawdę
na sobie, bo wiem, że sprzęt będzie ponownie idealnie przygotowany. Ciągłe testy, inwestycje
– tym jest żużel. Tutaj naprawdę trzeba być na topie z technologią, bo za chwilę ktoś może
uciec z nowoczesnym rozwiązaniem i dogonienie go będzie trudne. Dzięki współpracy
z ORLENEM mam spokojną głowę. Mogę testować sprzęt, który później pozwala mi walczyć
o najwyższe cele. To naprawdę wielka rzecz mieć za sobą taką firmę. Zaufanie, jakim mnie
obdarzono sprawia, że za każdym razem chcę dawać z siebie jeszcze więcej.

Bartosz Zmarzlik

PKN ORLEN regularnie współpracuje ze wspieranymi przez siebie sportowcami przy promowaniu
produktów sprzedawanych na stacjach paliw. Bartosz Zmarzlik w 2021 roku został twarzą nowej
linii napojów energetycznych i batonów proteinowych VERVA, dystrybuowanych na stacjach paliw
Koncernu. VERVA jest jedną z najsilniejszych marek własnych PKN ORLEN dostępnych na rynku.
Wizerunek dwukrotnego mistrza świata na żużlu był wykorzystywany w kampanii promującej ofertę
śniadaniową na stacjach ORLEN. Pojawił się także w kolejnej odsłonie kampanii Dobry Kierowca,
edukującej w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze.
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Trzecia odsłona kampanii
#DobryKierowca
Dobry Kierowca to taki, który między innymi nigdy nie prowadzi po alkoholu,
ustępuje pierwszeństwa osobom zbliżającym się do przejścia dla pieszych, dba
o bezpieczeństwo dzieci w samochodzie i nie przekracza dozwolonej prędkości.

Właśnie te cztery zasady odpowiedzialnej

promowali nowe przepisy o ruchu drogowym,

jazdy promowali zawodnicy wspierani

które mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo

przez PKN ORLEN – Robert Kubica,

na polskich drogach.

Mikołaj Marczyk, Kacper Wróblewski

Kampania #DobryKierowca została zainicjowana

i Maja Włoszczowska. W trzeciej odsłonie
kampanii, podobnie jak w poprzednich,
sportowcom towarzyszyły dzieci, które
w spotach reklamowych wcielały się w rolę
odpowiedzialnych kierowców. Materiały
były dostępne w Internecie oraz w mediach
społecznościowych i radiu, gdzie
emitowano specjalne spoty reklamowe.
Podczas letniego pikniku motoryzacyjnego
w Modlinie, zawodnicy ORLEN Teamu

jest promocja bezpiecznej jazdy, ale również
wsparcie lokalnych społeczności. Akcja ma
uświadamiać, jak nawet niewielkie działania
mogą pozytywnie wpłynąć na losy wielu ludzi
i naszego otoczenia.Według badań Kantar
z kwietnia 2020 r. odsetek osób, które miały
kontakt z kampanią, wyniósł blisko 70 proc.
Jednocześnie prawie połowa osób, które
deklarują kontakt z kampanią #DobryKierowca

wspólnie z Prezesem Rady Ministrów

potwierdziła, że akcja PKN ORLEN przełożyła

Mateuszem Morawieckim i Prezesem
Zarządu PKN ORLEN Danielem Obajtkiem
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Kampania
#OstatniaProsta
W poprzednim roku zawodnicy ORLEN Teamu
zaangażowali się też w kampanię promującą Narodowy
Program Szczepień przeciw COVID-19.
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PKN ORLEN
sponsorem
Żużlowej
Reprezentacji
Polski
W 2021 roku PKN ORLEN kontynuował wsparcie
Żużlowej Reprezentacji Polski. Najważniejszą imprezą
dla kadrowiczów były w poprzednim sezonie zawody
Speedway of Nations. To kontynuacja Drużynowych
Mistrzostw Świata rozgrywanych od 1960 r. Podobnie
jak rok wcześniej, biało-czerwoni zakończyli zmagania
na drugim miejscu. Filarem drużyny podczas
wszystkich trzech występów był Bartosz Zmarzlik.
W czerwcu Koncern był też sponsorem tytularnym
ORLEN Golden Boy Trophy – turnieju o puchar
im. Zenona Plecha. Zawody mini żużla dla dzieci
w wieku 10 – 14 lat rozegrano na stadionie żużlowym
w Gdańsku. W turnieju wzięło udział 16 młodych
zawodników z Polski, Danii i Niemiec. Patronem
turnieju był Bartosz Zmarzlik.
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Dobry start
ORLEN Teamu
w Rajdzie Dakar
W 2021 roku Rajd Dakar po raz kolejny inaugurował
sportową aktywność zawodników ORLEN Teamu. Drugi
raz z rzędu był rozgrywany w Arabii Saudyjskiej. Po raz
22. wzięli w nim zaś udział zawodnicy ORLEN Teamu. Mieli
do pokonania 12 etapów liczących łącznie 7646 kilometrów,
w tym 4767 kilometrów odcinków specjalnych. Historyczny
start zanotował Kuba Przygoński. Kierowca wyrównał swój
najlepszy wynik osiągnięty w 2019 roku. Pilotowany przez
Timo Gottschalka zawodnik ukończył rajd na 4. miejscu.
W 43. edycji Dakaru świetnie pojechał także quadowiec
Kamil Wiśniewski, który w klasyfikacji generalnej, podobnie
jak Przygoński, był czwarty. Martin Prokop i Viktor Chytka
uzyskali 9. lokatę. Z powodu urazów odniesionych kolejno
na 4. i 9. etapie z rywalizacji wycofali się motocykliści
– Adam Tomiczek i Maciej Giemza.
Według danych dostarczonych przez agencję PRESS
SERVICE Monitoring Mediów w styczniu 2021 roku
w prasie i na portalach internetowych opublikowano
ponad 1800 publikacji na temat startów zawodników
ORLEN Teamu w Rajdzie Dakar. Szacunkowy ekwiwalent
reklamowy tych publikacji przekroczył 8,9 mln zł.
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Kuba Przygoński
Rok kalendarzowy Kuba Przygoński zaczął od dobrego startu w Rajdzie Dakar. Jadąc w parze
z niemieckim pilotem Timo Gottschalkiem, najstarszy stażem zawodnik ORLEN Teamu zajął 4.
miejsce w klasyfikacji generalnej w królewskiej kategorii samochodów.
Po raz kolejny został Driftingowym Mistrzem Polski. Startował też w wyścigach Pucharu Świata
cross-country. Przygoński, jako zawodnik ORLEN Team od lat wspiera działania Koncernu
na rzecz promowania bezpieczeństwa na drogach i aktywnie uczestniczy w kampaniach
z tym związanych. Również w 2021 roku włączył się w te aktywności, edukując uczestników
letniego pikniku motoryzacyjnego, będącego kolejną odsłoną akcji #DobryKierowca.
Ponadto był jednym z ambasadorów akcji promującej szczepienia przeciw COVID-19.

Pod względem sportowym 2021 rok był dla mnie bardzo udany. Przede
wszystkim obroniłem tytuł Mistrza Polski w driftingu. To już mój piąty mistrzowski
tytuł zdobyty podczas Driftingowych Mistrzostw Polski. Druga połowa roku
to intensywne przygotowania do Dakaru, gdzie w tym roku po raz pierwszy
wystartowałem autem z napędem na tylną oś. Wspólnie z moim pilotem Timo
Gottschalkiem wygraliśmy wśród tych właśnie samochodów, co bardzo nas
cieszy. Dakar zakończyliśmy na 6. miejscu, a przez cały czas trwania rajdu
jechaliśmy maksymalnym tempem, na jakie pozwoliło nam auto. W 2021
roku szczególnie ważny był dla mnie udział w projekcie #DobryKierowca
organizowanym przez PKN ORLEN. Cieszę się, że mogłem być jego częścią
i przyczynić się do promowania bezpieczeństwa na drodze.

Kuba Przygoński
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Sezon 2021, którego zwieńczeniem jest
styczniowy Dakar 2022, to dla mnie i dla
całego zespołu ORLEN Teamu ogromny
sukces. Dzięki wsparciu PKN ORLEN
rokrocznie jesteśmy konkurencyjni
z zespołami fabrycznymi i etapowe miejsca
w Top10 są tego niezbitym dowodem.

Maciej Giemza

Maciej Giemza

Z powodu kontuzji odniesionej na 9. etapie na trasie
Dakaru, Maciej Giemza musiał się wycofać z najbardziej
wymagającego rajdu na świecie. Pechowy początek
sezonu Giemza powetował sobie w kolejnych miesiącach,
pewnie wygrywając Rajd Baja Poland 2021. Motocyklista
zaangażował się także w kampanię społeczną
#DobryKierowca.
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Kamil Wiśniewski
Kamil Wiśniewski zainaugurował 2021 rok bardzo dobrym występem
w Rajdzie Dakar. Co prawda nie odniósł on etapowego zwycięstwa
– podobnie jak rok wcześniej – ale na mecie zameldował się
na znakomitej 4. pozycji, co wtedy było wyrównaniem najlepszego
indywidualnego wyniku zawodników ORLEN Teamu na mecie Dakaru.

Pozycja tuż za upragnionym podium sprawiła, że kolejne 11 miesięcy były
solidnie przepracowane z myślą o poprawieniu wyniku na następnej
edycji Rajdu. To była ciężka, ale owocna praca, zarówno w warsztacie
przy modyfikacji sprzętu, jak i na torze i na siłowni. Dzięki temu, że jestem
członkiem ORLEN Team, mogłem się jej poświęcić i zrealizować swój cel
w 2022 roku stając na 3. miejscu podium w tej prestiżowej imprezie.

Kamil Wiśniewski
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Martin Prokop
Martin Prokop, jadący w parze z pilotem Viktorem
Chytką, zajął 9. miejsce w klasyfikacji generalnej Dakaru.
Do udanych mogli oni zaliczyć przede wszystkim początek
tego najtrudniejszego rajdu na świecie. Na mecie
pierwszego etapu zameldowali się na trzeciej pozycji.
Czeski zawodnik występujący w barwach Benzina ORLEN
Team w 2021 roku zajął 9. miejsce w klasyfikacji generalnej
WRC2. W całym sezonie wziął udział w 6 z 12 rajdów,
zdobył 51 punktów i wygrał 5 odcinków specjalnych.
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Mikołaj Marczyk
Mikołaj Marczyk dołączył do ORLEN Teamu na początku 2020 roku jako jeden z najbardziej
utalentowanych kierowców rajdowych młodego pokolenia w Polsce. Przełomowy był dla niego kolejny
sezon. W 2021 roku razem ze swoim pilotem Szymonem Gospodarczykiem wielokrotnie potwierdzali swoją
przynależność do światowej czołówki. Zdobyli Rajdowe Samochodowe Mistrzostwo Polski. Na krajowym
podwórku nie mieli sobie równych między innymi w 77. ORLEN Rajdzie Polski. Startowali we wszystkich
ośmiu rundach Rajdowych Mistrzostw Europy. Triumfowali w kategorii Michelin Talent Factory. Wreszcie,
uzyskali tytuł II Wicemistrza Europy, kończąc sezon na 3. miejscu w Rajdzie Wysp Kanaryjskich. Rok
zakończyli natomiast drugim miejscem w Rajdzie Barbórka. W styczniu 2022 roku Marczyk znalazł się
na 9. miejscu w FIA Global Rally Ranking – międzynarodowym rankingu bez podziału na cykle i klasy
samochodów. Jesienią 2021 był twarzą kampanii społecznej #DobryKierowca, a w grudniu – tuż przed
okresem świątecznym – ścigał się na specjalnych symulatorach z pacjentami Centrum Zdrowia Dziecka
w ramach kolejnej akcji społecznej z udziałem zawodników ORLEN Teamu.

Sezon 2021 zapadnie w mojej pamięci na długo. Był to mój najlepszy okres w dotychczasowej
sportowej karierze. Razem z moim pilotem Szymonem Gospodarczykiem korzystaliśmy ze zdobytej
wiedzy i doświadczenia, ale również wchodziliśmy w sfery rywalizacji i prędkości, o których wcześniej
nie śmiałem nawet marzyć. Dzięki wsparciu ORLENU mój zespół wystartował w 16 rajdach. Po raz drugi
zostaliśmy rajdowymi Mistrzami Polski, tym samym zapewniając pierwszy tytuł w rajdach drogowych
dla firmy PKN ORLEN. Zdobyliśmy tytuł Mistrzów Europy Juniorów w kategorii Michelin Talent Factory,
a także zostałem II Wicemistrzem Europy w klasyfikacji generalnej tego cyklu.
Bycie członkiem ORLEN Teamu to dla mnie duża nobilitacja, ale też odpowiedzialność. Cieszy mnie
również fakt, że dzięki wsparciu ORLENU wzrasta ogólna świadomość sportu w Polsce, a polscy
zawodnicy z różnych dziedzin sportu są doceniani na całym świecie. W sezonie 2021 poczułem
prawdziwe spełnienie i satysfakcję sportową. Dowiodłem, że potrafimy i możemy walczyć na absolutnie
najwyższym światowym poziomie. Reszta jest kwestią czasu, pracy, determinacji i szczypty szczęścia.
Dzisiaj wraz z Szymonem i całym zespołem stoimy u progu wielkich wyzwań. Myślę, że w odpowiednim
momencie rozpoczynamy starty w Rajdowych Mistrzostwach Świata WRC2.

Mikołaj Marczyk
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Kacper Wróblewski

Kacper Wróblewski, kierowca rajdowy ORLEN Teamu, w 2021 roku
zajął 4. miejsce w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski.
Został II. Wicemistrzem Polski w klasie 2 w cyklu RSMP. Po raz pierwszy
w swojej karierze zwyciężył w 49. Rajdzie Świdnicki-Krause. Zajął 5.

Od trzech lat jestem członkiem ORLEN Teamu. Przez ten okres zawsze mogłem
liczyć na wsparcie na najwyższym poziomie, za co odwdzięczałem się jak najlepszym
reprezentowaniem barw zespołu na arenie krajowej i międzynarodowej. Razem z PKN
ORLEN wygraliśmy swój pierwszy rajd, razem zdobyliśmy tytuł II Wicemistrza Polski w klasie

miejsce w Rajdzie Nadwiślańskim i 4. w Rajdzie Rzeszowskim,

2 w sezonie 2021 oraz tytuł Wicemistrza Słowacji w klasyfikacji generalnej w sezonie 2020.

1. miejsce w klasyfikacji generalnej 4. Rundy Tarmac Masters

Warto podkreślić, że nasza wspólna droga to nie tylko sport, ale też wyjątkowi ludzie. W 2021

oraz 4. miejsce w Rajdzie Śląska. Wspólnie z innymi zawodnikami

roku wystartowaliśmy w 9 rajdach, przejechaliśmy 950 kilometrów oesowych. Za nami

ORLEN Teamu zachęcał do bezpiecznego zachowania za kierownicą

ogromny bagaż doświadczeń, wiele wzlotów i upadków. Zawsze jednak walczyliśmy

w jesiennej odsłonie kampanii #DobryKierowca, a kilka tygodni później

do końca, czego najlepszym dowodem jest zdobyty tytuł wicemistrzowski na koniec sezonu.

wirtualnie odwiedził pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka, z którymi
rywalizował na specjalnym symulatorze wyścigowym.

Kacper Wróblewski
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ORLEN 77. Rajd Polski
W czerwcu PKN ORLEN był sponsorem
tytularnym jubileuszowej 77. edycji
Rajdu Polski. W 2021 roku minęło 100 lat
od organizacji pierwszego takiego rajdu
w naszym kraju. Dłuższą historią może się
pochwalić jedynie prestiżowy Rajd Monte
Carlo. Rywalizacja była inauguracyjną
rundą Mistrzostw Europy FIA oraz drugą
eliminacją Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski. Do rywalizacji zgłosiły
się aż 102 załogi. Wyścig składał się z 14
odcinków specjalnych. Większość z nich
odbyła się na Mazurach, natomiast finałowy
na warszawskim Powiślu. Na ulicy Karowej,
gdzie co roku rozgrywane jest słynne
Kryterium Asów, drugie miejsce zajął Mikołaj
Marczyk. Triumfował Aleksiej Łukjaniuk.
Kierowcy zakończyli zmagania, finiszując
na błoniach PGE Stadionu Narodowego.
Tam również odbyła się ceremonia
wręczenia nagród.
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Mateusz Kaprzyk
W 2021 roku Mateusz Kaprzyk udanie zadebiutował w European Le Mans Series. Zawodnik
ORLEN Team startował w sześciu wyścigach, a w pięciu z nich zapunktował. Zakończył
sezon na 6. miejscu w klasyfikacji zespołowej i 8. w klasyfikacji indywidualnej kierowców
w kategorii LMP3. Podczas pierwszej rundy w Barcelonie kierowca pochodzący z Katowic
spektakularnie przebił się z 16. na 8. pozycję i uzyskał czwarty najlepszy czas całego
wyścigu w swojej klasie. Jego dobre występy przekonały zespół Inter Europol Competition
do podpisania umowy także na kolejny sezon.
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Bartłomiej Marszałek

Wodna Formuła 1 powróciła do rywalizacji po długiej przerwie spowodowanej pandemią i w 2021 objęła

Współpraca z PKN ORLEN to dla mnie ogromna szansa w rozwoju kariery sportowej i osiągania

trzy wyścigi. W rywalizacji wzięło udział 10 zespołów – 20 kierowców reprezentujących 14 narodowości.

najwyższych celów. Dziś, mając tak stabilnego sponsora, mogę pozwolić sobie na trening, a także

Bartłomiej Marszałek, jedyny motorowodniak ORLEN Teamu, zajął 5. miejsce podczas zawodów w San Nazzaro

rozwój technologiczny mojej łodzi. Mimo, że w ubiegłym roku pandemia nie pozwoliła rozegrać

we Włoszech oraz 7. pozycję w portugalskim Figueira da Foz. To pozwoliło mu znaleźć się na 8. miejscu
w klasyfikacji generalnej cyklu F1 H20. W sezonie 2021 Polak startował w ekipie Stromoy F1 H2O Racing.
Dzięki dobrym wynikom obu kierowców zespół uplasował się na trzeciej pozycji Mistrzostw Świata
konstruktorów. Poprzedni sezon był również rewolucją pod względem technologicznym. Bolid Marszałka
przeszedł szereg modyfikacji sprawdzanych na licznych sesjach treningowych. Z pewnością zaowocuje
to w kolejnym sezonie mistrzostw świata motorowodnej Formuły 1. W 2021 roku Bartek Marszałek
angażował się też w kampanię #DobryKierowca. Uczestniczył w warsztatach organizowanych

wszystkich rund Grand Prix F1H2O, udało mi się zdobyć solidne 7. miejsce w klasyfikacji generalnej,
na 18 zawodników startujących w tej stawce. Cały czas pracuję również nad udoskonaleniem
mojego bolidu, aby był jeszcze szybszy i pozwolił znaleźć przewagę nad rywalami. Przed nami
kolejny rok wielkich szans sportowych, ponieważ wystartuję w dwóch kategoriach: motorowodnej
Formule 1, a także w Formule 2. Jedna z rywalizacji rozegra się w lipcu w Augustowie, co jest dla
mnie szczególnym powodem do dumy, bo pozwoli przybliżyć moją dyscyplinę polskim kibicom
oraz promować piękno naszego kraju wśród załóg zagranicznych i ich kibiców.

w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, podczas których grupa ponad 500 dzieci mogła poznać
zawodnika ORLEN Teamu i specyfikę dyscypliny, w której występuje.

Bartłomiej Marszałek
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Kamena
Rally Team
W czerwcu do ORLEN Teamu dołączył
zespół rajdowy Kamena Rally Team
reprezentowany przez kierowcę Tomasza
Białkowskiego i pilota Dariusza Baśkiewicza.
Zawodnicy na co dzień ścigają się specjalnie
przystosowanym pojazdem w klasie T4,
w rajdach terenowych Baja. Występy
w barwach ORLEN Teamu rajdowcy
rozpoczęli od zwycięstwa w zawodach
zaliczanych do Rajdowych Mistrzostw
Polski Samochodów Terenowych. Finalnie
w sezonie 2021 duet Białkowski i Baśkiewicz
na 16 startów aż 11 razy stawał na podium.
Ukoronowaniem tych sukcesów były
mistrzowskie tytuły w trzech krajach: Polski,
Węgier i Czech oraz upragnione Mistrzostwo
Europy. W sezonie 2022 duet powalczy
o najwyższe trofeum rajdów terenowych,
czyli Puchar Świata.
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ORLEN Grupa
Akrobacyjna Żelazny
ORLEN Grupa Akrobacyjna Żelazny to największa
i najdłużej nieprzerwanie działająca cywilna
grupa akrobacyjna w historii polskiego lotnictwa.
Specjalizuje się w formacjach od 2 do 6 samolotów.
Regularnie bierze udział w najważniejszych
imprezach lotniczych w Polsce i na świecie.
Podobnie było w 2021 roku, kiedy to łącznie
zaprezentowała się 21 razy. Startowała między
innymi w Mistrzostwach Świata w Akrobatyce
Samolotowej w Toruniu, podczas Antidotum Air
Show 2021 w Lesznie, LOTOS AeroBaltic Gdynia
oraz w Europejskim Pucharze Akrobacji Lotniczej
w Niemczech.
Prezentowała się także w czasie najważniejszych
świąt narodowych – jak chociażby w rocznicę
wybuchu II wojny światowej w Przemęcie
czy podczas obchodów święta odzyskania
niepodległości na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
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Wójcik Racing Team
Wójcik Racing Team to polski zespół występujący
w motocyklowych Mistrzostwach FIM Endurance World
Championship, jedyny mający na swoim koncie start
w Mistrzostwach Świata World Supersport. W 2021 roku zespół
#77 Wójcik Racing Team zajął 11. miejsce w klasyfikacji generalnej
w FIM EWC, a zespół #777 – 14. lokatę. Zespół wspiera też
utalentowaną młodzież, umożliwiając starty i rozwój młodych
polskich motocyklistów w międzynarodowych zawodach takich
jak European Talent Cup.
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II.

Komitety
i związki
sportowe

Polski Komitet
Olimpijski
Na początku 2021 roku – podczas Noworocznego
Spotkania Rodziny Olimpijskiej – PKN ORLEN oficjalnie
ogłosił, że przedłuża współpracę z Polskim Komitetem
Olimpijskim. Koncern jest zaangażowany we wsparcie
polskich olimpijczyków już od 2004 roku. Od 2017 roku
jest natomiast strategicznym sponsorem PKOl. Zapewnia
olimpijczykom długofalowe i stabilne wsparcie finansowe
aż do kolejnych letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu
w 2024 roku. Poprzedni rok był wyjątkowy dla PKOl.
Polska Reprezentacja Olimpijska zanotowała najlepszy
start na igrzyskach od 2000 roku, zajmując 17. miejsce
w klasyfikacji medalowej. Współpraca z komitetem
pozwala Koncernowi utrwalać wizerunek największego
i najbardziej aktywnego sponsora polskiego sportu,
mającego swój udział w sukcesach biało-czerwonych.
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Wykorzystanie potencjału
współpracy z PKOl
PKN ORLEN od lat konsekwentnie

Występy wspieranych przez nas zawodników

wykorzystuje umowy łączące go

na najważniejszych imprezach sportowych to olbrzymi potencjał,

z partnerami do wsparcia segmentu

który wykorzystujemy w naszych kampaniach marketingowych.

detalicznego. Jedną z takich kampanii
było promowanie oferty gastronomicznej
stacji paliw ORLEN – specjalnych
zestawów olimpijskich – z wykorzystaniem
wizerunków polskich olimpijczyków oraz
paraolimpijczyków: Anity Włodarczyk,
Pawła Fajdka, Justyny Święty-Ersetic,
Piotra Małachowskiego, Marii Andrejczyk,
Piotra Liska, Oliwii Jabłońskiej, Adriana
Castro i Rafała Szumca.

Do sportowych zmagań Polaków na igrzyskach w Tokio
nawiązywała letnia akcja promocyjna PKN ORLEN. Zachęcaliśmy
klientów stacji do kibicowania razem z ORLEN, proponując
specjalne olimpijskie zestawy. W naszej kampanii wzięli udział
najbardziej rozpoznawalni polscy lekkoatleci – Anita Włodarczyk,
Paweł Fajdek, Justyna Święty-Ersetic, Piotr Małachowski, a także
Paraolimpijczycy – Oliwia Jabłońska, Adrian Castro oraz Rafał
Szumiec. Kampania promowała ofertę gastronomiczną dostępną
na stacjach paliw ORLEN w spocie wideo oraz działaniach
digital. Bazowała na wartościach olimpijskich, duchu fair play.
Pokazywała codzienne zmagania sportowców – ich walkę

Dwa przygotowane na potrzeby kampanii
spoty promocyjne pokazywały codzienną
walkę i wyrzeczenia sportowców
w drodze na olimpijski szczyt. Zachęcały
do kibicowania z PKN ORLEN. Promocja
obejmowała też działania internetowe,
prasowe, radiowe, OOH i DOOH.
Na potrzeby letniej kampanii przygotowano
też specjalną linię opakowań do produktów

z samym sobą, ciężkie treningi i wyrzeczenia. Komunikacja
obejmowała reklamę w telewizji, radiu, prasie i internecie,
formę outdoor, a także własne kanały PKN ORLEN oraz nośniki
na stacjach paliw koncernu. Wykorzystanie sukcesów Polskiej
Reprezentacji Olimpijskiej w Tokio pozwoliło nam osiągnąć
wymierne korzyści i utrwalić wizerunek Koncernu jako podmiotu
angażującego się rozwój polskiego sportu. Świadomość
na temat naszego zaangażowania w sponsoring znacząco
zwiększa gotowość do korzystania z naszych produktów i usług.

gastronomicznych Stop Cafe.
W czasie letnich igrzysk olimpijskich
i paraolimpijskich w Tokio na stacjach
paliw ORLEN stanęły specjalne standy
z wizerunkami polskich zawodników.
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Historyczny start
Polskiej Reprezentacji
Olimpijskiej
na igrzyskach w Tokio
Polska Reprezentacja Olimpijska ma za sobą najlepszy
start w igrzyskach olimpijskich w XXI wieku. W Tokio
składała się z 100 zawodniczek i 111 zawodników.
Olimpijczyków w biało-czerwonych barwach oglądaliśmy
w 99 konkurencjach, w 28 dyscyplinach. Wywalczyli
łącznie 14 medali – 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych.
Przełożyło się to na 17. miejsce w klasyfikacji medalowej.
Triumfowały Stany Zjednoczone (113 medali) przed
Chinami (88 medali) i Japonią (58 medali).
Prym wśród reprezentantów Polski wiedli zawodnicy
Grupy Sportowej ORLEN. Błysnęła Anita Włodarczyk,
która w rzucie młotem triumfowała na igrzyskach
po raz trzeci z rzędu. Fantastyczną formę prezentowały
nasze sztafety 4x400 metrów. Najpierw złoto zdobyła
sztafeta mieszana z Małgorzatą Hołub-Kowalik, Justyną
Święty-Ersetic i Igą Baumgart-Witan w składzie. Do złota
zawodniczki – nazywane Aniołkami Matusińskiego
– dołożyły także srebrny medal w sztafecie kobiet.
Ich skład uzupełniła Anna Kiełbasińska. Srebrny medal
w rzucie oszczepem wywalczyła Maria Andrejczyk,
a brązowy młociarz Paweł Fajdek.
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Polskie medale
w Tokio
Małgorzata Hołub-Kowalik, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Iga Baumgart-Witan,
Kajetan Duszyński, Dariusz Kowaluk i Karol Zalewski – złoty medal w sztafecie mieszanej 4 x 400 metrów
Anita Włodarczyk – złoty medal w rzucie młotem
Wojciech Nowicki – złoty medal w rzucie młotem

Dziękuję PKN ORLEN, a szczególnie Panu Prezesowi Danielowi Obajtkowi za konsekwentne

Dawid Tomala – złoty medal w chodzie na 50 km

wspieranie PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu sponsora
strategicznego – najważniejszego w Polskim Programie Olimpijskim – możemy realizować nasze

Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko
i Katarzyna Zillmann – srebrny medal w wioślarstwie w czwórce podwójnej kobiet

główne zadanie: zapewnić Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej udział w Igrzyskach Olimpijskich,
najbardziej prestiżowej sportowej imprezie świata. PKN ORLEN ma ogromny wkład w każdy
olimpijski medal, budowanie narodowej dumy i wspólnoty oraz szerzenie olimpijskich wartości.

Karolina Naja i Anna Puławska – srebrny medal w kajakarstwie na dystansie 500 metrów

Dzięki sponsorowi strategicznemu możliwe jest nagradzanie medalistów olimpijskich, trenerów

Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill – srebrny medal w żeglarstwie w klasie 470

i związków sportowych. Polski Komitet Olimpijski może też zorganizować udział Młodzieżowej

Maria Andrejczyk – srebrny medal w rzucie oszczepem
Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Natalia Kaczmarek,
Anna Kiełbasińska i Justyna Święty-Ersetic – srebrny medal w sztafecie 4 x 400 metrów kobiet

Reprezentacji Olimpijskiej w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich oraz Europejskich
Festiwalach Młodzieży Europy oraz propagować i upowszechniać zasady olimpizmu, idee oraz
kulturę olimpijską, a także promować czysty sport i prowadzić edukację olimpijską.
Razem budujemy siłę polskiego sportu.

Tadeusz Michalik – brązowy medal w zapasach w stylu klasycznym do 97 kg
Malwina Kopron – brązowy medal w rzucie młotem
Paweł Fajdek – brązowy medal w rzucie młotem
Patryk Dobek – brązowy medal w biegu na 800 metrów

Andrzej Kraśnicki,
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska
i Helena Wiśniewska – brązowy medal w kajakarstwie na dystansie 500 metrów
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Anita Włodarczyk
Na igrzyskach w Tokio Anita Włodarczyk w znakomitym stylu wywalczyła złoty medal w rzucie młotem.
To był już trzeci z rzędu krążek z najcenniejszego kruszcu na igrzyskach olimpijskich. Wcześniej
wygrywała w Londynie i Rio de Janeiro. Zawodniczka reprezentująca Grupę Sportową ORLEN
awansowała tym samym na 4. miejsce w klasyfikacji najbardziej utytułowanych polskich olimpijczyków.
Wyprzedzają ją jedynie Robert Korzeniowski, Irena Szewińska i Kamil Stoch. Podsumowaniem tego
świetnego roku w wykonaniu Anity Włodarczyk było 2. miejsce w Plebiscycie Przeglądu Sportowego
na Najlepszego Sportowca 2021 roku. Wyprzedził ją jedynie Robert Lewandowski.

Poprzedni rok to był czas mojego powrotu do sportu po prawie dwuletniej przerwie
spowodowanej operacją i rehabilitacją stawu kolanowego. Od początku mówiłam jednak
jasno: celuję w medal olimpijski. Sezon rozpoczęłam od nienajlepszych rezultatów.
Przegrywałam wiele startów, ale to nie budziło mojego niepokoju. Od początku do końca
wiedziałam, na jakim etapie treningu przygotowawczego jestem. Byłam strasznie
zmotywowana. W Tokio po raz kolejny spełniłam swoje sportowe marzenie. Jestem
szczęśliwa, że po takich problemach zdrowotnych zdobyłam kolejny złoty medal dla
Polski. Stabilny sponsor zawsze jest fundamentem rozwoju sportowca na profesjonalnym
poziomie. Z perspektywy tych wielu lat współpracy z ORLENEM widzę, że relacja zawodnik
– sponsor najlepiej funkcjonuje wtedy, kiedy obie strony czerpią z tego wartości, osiągają
cele. Nasza współpraca rozpoczęła się w 2009 roku i trwa do dzisiaj. Mogę o niej
mówić w samych superlatywach. Przede wszystkim doceniam to, że dzięki wsparciu
Koncernu, szczególnie w trakcie pandemii, mogłam koncentrować się na realizacji planów
treningowych i startach. To właśnie za to wsparcie, które od 13 lat otrzymuję, staram się
odwdzięczać sukcesami na sportowych arenach świata.

Anita Włodarczyk
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Poprzedni rok był najtrudniejszy w mojej karierze, pełny
niepewności. Od grudnia 2020 roku aż do samych igrzysk
zmagałam się z kontuzją Achillesa. Każdy dzień był dla mnie
bolesny i trudny do zniesienia pod kątem psychicznym. Walczyłam
o każdy trening, każdą sekundę na bieżni. Wycofałam się
praktycznie ze wszystkich zawodów i postawiłam wszystko
na jedną kartę, czyli start w Tokio. Przetrwałam ten czas
i upragniona dyspozycja przyszła w idealnym momencie.
Z perspektywy czasu uważam, że dokonałyśmy niemożliwego
i wróciłyśmy z dwoma medalami olimpijskimi także dzięki
świetnej postawie panów ze sztafety mieszanej. Moja współpraca
z ORLENEM trwa od kilku lat i miała wyjątkowe znaczenie
szczególnie w okresie pandemicznym, kiedy nikt nie wiedział, jak
będzie wyglądała przyszłość. Wierzę w to, że będę mogła cieszyć
się z tego wsparcia do końca mojej sportowej kariery. Bycie częścią
Grupy Sportowej ORLEN, obok tak wyśmienitych zawodników
i zawodniczek, to powód do wielkiej dumy.

Iga Baumgart-Witan
Wszyscy doskonale wiemy, w jak trudnym okresie przyszło nam
przygotowywać się do ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich. Większość
z nas, sportowców, swoje przygotowania opiera na zagranicznych
zgrupowaniach. W ostatnich latach łączyło się to z dużą niepewnością
i ryzykiem zarażenia się COVID-19. Ciągła obawa przed nadmiernymi
tłumami, których nie dało się uniknąć chociażby w trakcie podróży, też
nie pomagała w skupieniu się na trenowaniu i występach. Mimo tych
przeciwności polscy sportowcy – zwłaszcza lekkoatleci – stworzyli
wspaniałe widowisko podczas igrzysk w Tokio. Zdobyliśmy 14 medali.
Do dzisiaj doświadczam dumy kibiców z tamtych sukcesów. Cieszę się,
że w końcu także i mi udało się stanąć na wysokości zadania i dorzucić
do tego pokaźnego worka także swój medal. Dzięki długofalowej
współpracy z PKN ORLEN w 2020 roku mogłem w spokoju
doprowadzić swój organizm do lepszego stanu rok później, kiedy
ostatecznie zorganizowano igrzyska. W trudnym dla większości z nas
okresie czułem się stabilny emocjonalnie. To przełożyło się na większy
spokój i możliwość powrotu do formy sprzed kontuzji. Przed nami
kolejne wyzwania i mam nadzieję, że zaufanie, jakim wspólnie siebie
darzymy, pozwoli nam osiągać najwyższe cele.

Paweł Fajdek
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Kristina Timanouskaya
w Grupie Sportowej
ORLEN
Jeszcze w trakcie trwania igrzysk olimpijskich w Tokio
do Grupy Sportowej ORLEN dołączyła Kristina Timanouskaya.
To białoruska lekkoatletka specjalizująca się w biegach
sprinterskich. W 2015 roku zajęła 6. miejsce w biegu na 100
metrów podczas mistrzostw Europy juniorów w Eskilstunie.
Dwa lata później zdobyła na tym dystansie srebrny medal
młodzieżowych mistrzostw Europy. W 2019 roku wygrała bieg
na 200 metrów podczas Uniwersjady rozgrywanej w Neapolu.
To także uczestniczka mistrzostw Europy i świata oraz
halowych mistrzostw Europy i świata.
W trakcie igrzysk w Tokio Timanouskaya, w związku
z krytyką władz sportowych swojego kraju, została odsunięta
od rywalizacji. Dzięki szybkiej interwencji polskiej ambasady
w Tokio uzyskała wizę humanitarną i uniknęła powrotu
na Białoruś. 5 sierpnia bezpiecznie wylądowała w Warszawie,
gdzie dołączyła do niej rodzina i gdzie postanowiła pozostać,
żeby kontynuować swój sportowy rozwój.
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Pożegnania
mistrzów
Po zakończeniu udanych dla Polski igrzysk
olimpijskich w Tokio trzech wybitnych
lekkoatletów należących do Grupy Sportowej
ORLEN zakończyło sportowe kariery.
Piotr Małachowski to jeden z najbardziej
utytułowanych polskich lekkoatletów ostatnich
lat. Dwukrotny srebrny medalista olimpijski,
trzykrotny medalista mistrzostw świata – w tym
złoty z 2015 roku, a także dwukrotny mistrz
Europy w rzucie dyskiem.
Joanna Fiodorow to młociarka, która
trzykrotnie występowała w finale na igrzyskach
olimpijskich, dwukrotnie stawała na podium
mistrzostw Europy, a w 2019 roku w Doha
zdobyła srebrny medal mistrzostw świata.
Kamila Lićwinko to wielokrotna mistrzyni Polski
w skoku wzwyż. Halowa mistrzyni świata
z 2014 roku, brązowa medalistka mistrzostw
świata w Londynie z 2017 roku. Dwukrotnie
uczestniczyła w igrzyskach olimpijskich.
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Polski Komitet
Paraolimpijski
PKN ORLEN jest strategicznym sponsorem Polskiego
Komitetu Paraolimpijskiego. Zapewnia sportowcom
reprezentującym komitet długofalowe i strategiczne
wsparcie rozwoju ich karier sportowych. Indywidualnym
wsparciem stypendialnym obejmuje także
paraolimpijczyków – stypendystów Fundacji ORLEN.
W 2021 roku było to 27 sportowców.
Poprzedni rok był bardzo udany dla polskiego
paraolimpizmu. Najpierw w Bydgoszczy odbyły się
Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy – pierwsza
impreza tej rangi w Polsce. Biało-czerwoni zajęli bardzo
wysokie 3. miejsce w klasyfikacji medalowej.
Na igrzyskach w Tokio zdobyli 25 medali. Aż 17 z nich
to krążki wywalczone przez stypendystów Fundacji ORLEN.
Tuż po igrzyskach w Tokio Fundacja ORLEN powiększyła
się o kolejną stypendystkę – Różę Kozakowską, która

Fot. Bartłomiej Zborowski/Polski Komitet Paraolimpijski

z Japonii wróciła do kraju z dwoma złotymi medalami.
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Paralekkoatletyczne
Mistrzostwa Europy
Piętnaście złotych, dwadzieścia srebrnych
i czternaście brązowych medali – to dorobek
polskich sportowców podczas organizowanych
w czerwcu 2021 roku Paralekkoatletycznych
Mistrzostw Europy w Bydgoszczy. Reprezentanci
Polski zdobyli 3. miejsce w klasyfikacji medalowej,
ustępując jedynie Rosjanom i Ukraińcom.
PKN ORLEN był głównym sponsorem wydarzenia.
17. edycja Paralekkoatletycznych Mistrzostw
Europy obejmowała 86 konkurencji biegowych,
20 skokowych i 58 rzutowych. W zawodach
wzięło udział blisko 700 zawodników z 44 krajów.
Reprezentacja Polski liczyła 78 osób.
Na szczególne wyróżnienie wśród reprezentantów
Polski zasłużyły kulomiotki. Renata Śliwińska
wywalczyła złoto i doskonale spisała się również
w rzucie dyskiem, gdzie ustanowiła rekord świata
w swojej kategorii. Najlepsza w pchnięciu kulą
okazała się Lucyna Kornobys, która przy okazji
pobiła także rekord Europy.
Fot. Bartłomiej Zborowski/Polski Komitet Paraolimpijski
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Na igrzyskach paraolimpijskich w Tokio Polskę reprezentowało 90 sportowców
– 58 zawodników i 32 zawodniczki – rywalizujący w 12 dyscyplinach. Stypendyści
Fundacji ORLEN zdobyli w Tokio 5 złotych, 5 srebrnych i 7 brązowych medali.
Reprezentacja Polski zdobyła natomiast 25 medali – 7 złotych, 6 srebrnych,
12 brązowych, co przełożyło się na 17. miejsce w klasyfikacji medalowej.

Fot. Bartłomiej Zborowski/Polski Komitet Paraolimpijski

XVI Letnie Igrzyska
Paraolimpijskie

Złote: Róża Kozakowska (lekkoatletyka), Piotr Kosewicz (lekkoatletyka),

Ostatni rok był dla sportu paraolimpijskiego w Polsce szczególny. XVI Letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio

Patryk Chojnowski (tenis stołowy), Barbara Bieganowska-Zając (lekkoatletyka),

przyniosły biało-czerwonym 25 medali – 7 złotych, 6 srebrnych i 12 brązowych. Polska była też gospodarzem

Renata Śliwińska (lekkoatletyka), Karolina Kucharczyk (lekkoatletyka),

wielkiej imprezy paralekkoatletycznej. Mistrzostwa Europy w Bydgoszczy były wielkim sukcesem sportowym

Karolina Pęk, Natalia Partyka (tenis stołowy)

– zajęliśmy w końcu świetne 3. miejsce w klasyfikacji medalowej, ale także organizacyjnym i medialnym. Po raz
trzeci odbył się też Plebiscyt na Sportowca Roku – Gutmanny2021. To wszystko z pewnością nie wydarzyłoby się,
gdyby nie wsparcie naszego sponsora strategicznego – PKN ORLEN. Od 2017 roku z dumą gramy z największym

Srebrne: Adrian Castro (szermierka),
Michał Derus (lekkoatletyka), Rafał Czuper (tenis stołowy),
Lucyna Kornobys (lekkoatletyka), Róża Kozakowska (lekkoatletyka),
Szymon Sowiński (strzelectwo)

sponsorem polskiego sportu. W naszej współpracy najważniejsza jest stabilność, która nam – jako związkowi
– pozwala śmiało patrzeć w przyszłość. Wsparcie ORLENU obejmuje jednak nie tylko sport wyczynowy, ale
także popularyzację aktywności fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami. Z radością podejmujemy się
kolejnych wspólnych inicjatyw, jak bieg ORLEN Paralympic Run, projekt „WF z Paraolimpijczykiem” czy Spotkania
Mentoringowe. Jestem pewien, że przed nami jeszcze wiele wspaniałych emocji i paraolimpijskich medali.

Brązowe: Marcin Polak i Michał Ładosz (kolarstwo torowe),
Justyna Kozdryk (podnoszenie ciężarów), Lech Stoltman (lekkoatletyka),
Maksym Chudzicki (tenis stołowy), Karolina Pęk (tenis stołowy),
Natalia Partyka (tenis stołowy), Marzena Zięba (podnoszenie ciężarów),
Renata Kałuża (kolarstwo), Oliwia Jabłońska (pływanie),

Łukasz Szeliga,
Prezes Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego

Rafał Czuper, Tomasz Jakimczuk (tenis stołowy),
Maciej Lepiato (lekkoatletyka), Alicja Jeromin (lekkoatletyka)
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Róża Kozakowska
wśród stypendystów
Fundacji ORLEN
Tuż po igrzyskach paraolimpijskich w Tokio
Róża Kozakowska dołączyła do stypendystów
Fundacji ORLEN. W Tokio zawodniczka
oczarowała publiczność. Najpierw nie dała
szans rywalkom w rzucie maczugą, bijąc przy
okazji rekord świata. Polka zdeklasowała
rywali, a jej najlepsza odległość – 28,7 m
z trzeciej kolejki – to wynik aż o 4,11 m
lepszy od rezultatu srebrnej medalistki.
To było pierwsze złoto naszych sportowców
paraolimpijskich w Tokio. Kilka dni później
do złotego krążka dołożyła srebrny medal

Fot. Bartłomiej Zborowski/Polski Komitet Paraolimpijski

w pchnięciu kulą. W finale dwukrotnie biła
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rekord świata, ale ostatecznie musiała uznać
wyższość świetnie dysponowanej Ukrainki
Anastazji Moskalenko.

Reprezentantka Polski boryka się z neuroboreliozą stawowo-mózgową, którą wywołało u niej
ugryzienie kleszcza. Jeszcze kilka lat wcześniej startowała w zawodach sprinterskich i skakała
w dal, jednak postęp choroby sprawił, że musiała odnaleźć się w nowych dyscyplinach.
Opinię publiczną poruszyła także bardzo mocno historia dzieciństwa Róży. W młodości była
wielokrotnie maltretowana przez swojego ojczyma. Mimo tego oraz postępujących dolegliwości,
Róża nie poddaje się, będąc jednocześnie inspiracją dla wielu ludzi.
Zwieńczeniem wspaniałego czasu była dla niej Gala Przeglądu Sportowego
podsumowująca 2021 rok. Zawodniczka została laureatką w kategorii Sport bez barier.
Kilka tygodni wcześniej zwyciężyła w 3. Plebiscycie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
na Sportowca 2021 roku.
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Polski Związek Lekkiej Atletyki
Lekkoatletyka zajmuje ważne miejsce w strategii
sponsoringowej PKN ORLEN. Koncern jest
generalnym sponsorem Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki. Wspiera polskich lekkoatletów
osiągających sukcesy na najważniejszych
imprezach – igrzyskach olimpijskich,
mistrzostwach globu czy Europy. Angażuje się
w organizację imprez z udziałem czołowych
zawodników z całego świata. W 2021 roku
wspierał najważniejsze imprezy lekkoatletyczne

Rok 2021 był historyczny i wyjątkowy dla polskiej

PKN ORLEN jest bardzo mocno związany z „królową sportu”. W 2021 roku oprócz sponsoringu

lekkiej atletyki. Podczas igrzysk olimpijskich w Tokio

Polskiego Związku Lekkiej Atletyki za pośrednictwem kontraktów indywidualnych wspierał także

reprezentacja Polski zdobyła 14 medali, z czego

31 zawodników – w tym medalistów z Tokio: Anitę Włodarczyk, Pawła Fajdka, Justynę Święty-Ersetic,

9 wywalczyli nasi lekkoatleci. Za każdym sukcesem

Annę Kiełbasińską, Małgorzatę Hołub-Kowalik, Igę Baumgart-Witan, Marię Andrejczyk.

kryje się zarówno ciężka praca sztabu sportowców
i sztabu szkoleniowego, jak i wsparcie silnych
sponsorów. Trudno wyobrazić sobie polski sport bez
PKN ORLEN. Koncern, który jest liderem w swojej
branży, jest również największym sponsorem
polskiego sportu, a co najważniejsze, polskiej lekkiej
że to dopiero początek. Polski Związek Lekkiej

w Lekkoatletyce Silesia 2021, Mistrzostwa Świata

Atletyki od 2014 roku prowadzi największy w Polsce

sztafet w Chorzowie, ORLEN Memoriał Janusza

program promocji aktywności fizycznej poprzez

Kusocińskiego czy Memoriał Kamili Skolimowskiej.

organizację darmowych zajęć dla najmłodszych.

ze związkiem jest program „Lekkoatletyka dla
każdego!”, który popularyzuje aktywność fizyczną
i ruch wśród dzieci. W 2021 roku wzięło w nim
udział ponad 15 tysięcy uczniów.

Agata Ozdoba-Błach

Aleksandra Jarecka

Aleksandra Kowalczuk

Anita Włodarczyk

Anna Kiełbasińska

Jan-Krzysztof Duda

Ewa Swoboda

Ewa Trzebińska

Iga Baumgart-Witan

Joanna Fiodorow

Justyna Święty-Ersetic

Kamila Lićwinko

Karolina Kołeczek

Kristina Timanouskaya

Małgorzata Hołub-Kowalik

Maria Andrejczyk

Marta Walczykiewicz

Martyna Swatowska

Mateusz Rudyk

Natan Węgrzycki-Szymczyk

Patrycja Adamkiewicz

Patrycja Bereznowska

Patrycja
Wyciszkiewicz-Zawadzka

Paweł Fajdek

Paweł Wiesiołek

Piotr Lisek

Piotr Małachowski

Renata Knapik-Miazga

Sofia Ennaoui

Urszula Łoś

atletyki. Działamy wspólnie już 12 lat i mam nadzieję,

w Polsce, m.in.: Drużynowe Mistrzostwa Europy

Ważnym aspektem współpracy Koncernu

Grupa Sportowa ORLEN

Podczas zajęć „Lekkoatletyka dla każdego!” ćwiczy
z nami regularnie już ponad 15 tysięcy dzieci.
Na bazie tych doświadczeń podejmujemy coraz
więcej działań mających na celu zwiększenie
aktywności fizycznej wśród najmłodszych.

Obecność marki ORLEN jako sponsora lekkiej
atletyki wzmacnia też działalność ANWILU, który
w 2021 roku wsparł 3. Memoriał Ireny Szewińskiej
oraz liczne lokalne imprezy biegowe, takie jak
8. ANWIL Półmaraton Włocławek, 38. Bieg
Kujawiaka czy Mistrzostwa Polski w Lekkiej

Sebastian Chmara,
Wiceprezes Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki

Atletyce U18, które w lipcu rozegrano właśnie
we Włocławku.

Wojciech Pszczolarski
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Halowy
początek roku
lekkoatletycznego
Luty to zawsze początek sezonu halowego. Najpierw oczy
wszystkich kibiców w Polsce skierowały się na Łódź. Podczas
ORLEN Cup w Łódzkiej Atlas Arenie zawodnicy rywalizowali
w 7 konkurencjach. Światowej rangi lekkoatleci zmierzyli się
w biegach na 60 metrów, biegach na 60 metrów przez płotki,
skoku o tyczce, skoku wzwyż i pchnięciu kulą. Na listach
startowych znaleźli się mistrzowie Europy, świata i medaliści
igrzysk olimpijskich. Spośród biało-czerwonych najlepiej
poradzili sobie Michał Haratyk, zwycięzca pchnięcia kulą
i druga w skoku wzwyż Kamila Lićwinko.
Tydzień później w Toruniu odbyły się 65. PZLA Halowe
Mistrzostwa Polski. Bardzo dobrze wypadli sportowcy z Grupy
Sportowej ORLEN. Po swoje kolejne tytuły sięgnęli między
innymi Paweł Wiesiołek, Kamila Lićwinko oraz Justyna ŚwiętyErsetic, która uzyskała najlepszy wynik w sezonie. Kulminacją
były 36. Halowe Mistrzostwa Europy, które także rozegrano
w Toruniu. Świetnie zaprezentowali się na nich zawodnicy
z Grupy Sportowej ORLEN. Justyna Święty-Ersetic zdobyła
indywidualnie srebrny medal w biegu na 400 metrów. Brązowe
medale zdobyli Paweł Wiesiołek i Piotr Lisek – kolejno
w siedmioboju i skoku o tyczce. Reprezentanci Polski
w Toruniu stawali na podium aż 10 razy, co dało 9. miejsce
w klasyfikacji medalowej. To był bardzo dobry prognostyk
przed późniejszymi igrzyskami olimpijskimi w Tokio, z których
lekkoatleci przywieźli aż 9 medali.
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Polacy
Drużynowymi
Mistrzami Europy
w lekkoatletyce

MARIA ANDREJCZYK
Z REKORDEM POLSKI
I 3. WYNIKIEM W HISTORII

W maju reprezentacja Polski obroniła tytuł

9 maja, podczas Pucharu Europy w Splicie,

Drużynowych Mistrzów Europy w lekkoatletyce.

oszczepniczka Maria Andrejczyk ustanowiła

Podczas dwudniowych zawodów rozgrywanych

nowy rekord Polski. Zawodniczka Grupy

na Stadionie Śląskim polscy zawodnicy odnieśli

Sportowej ORLEN rzuciła oszczepem

aż dziesięć zwycięstw. Srebrne medale wywalczyli

na odległość 71,40 m – co do dzisiaj jest

Włosi, natomiast na najniższym stopniu podium

trzecim najlepszym wynikiem w historii

stanęli sportowcy z Wielkiej Brytanii. PKN ORLEN

dyscypliny. Lepszymi rezultatami mogą się

był partnerem wydarzenia. W swoich konkurencjach

pochwalić jedynie Barbora Špotakova

wygrywali Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów

(72,28 metra w 2006 roku) oraz Osleidys

oraz 100 metrów przez płotki, Alicja Konieczek

Menéndez z Kuby (71,70 metra w 2005 roku).

w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, Michał
Haratyk w pchnięciu kulą, Norbert Kobielski
w skoku wzwyż oraz Natalia Kaczmarek w biegu
na 400 metrów, Kamila Lićwinko w skoku wzwyż,
Paweł Fajdek w rzucie młotem, Robert Sobera
w skoku o tyczce oraz kobieca sztafeta 4x400
metrów w składzie – Małgorzata Hołub-Kowalik,
Kornelia Lesiewicz, Justyna Święty-Ersetic
i Natalia Kaczmarek. Zdobycie złotego medalu
przypieczętowała męska sztafeta 4x400 metrów
w składzie – Wiktor Suwara, Kajetan Duszyński,
Patryk Grzegorzewicz oraz Karol Zalewski.
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67. ORLEN Memoriał
Janusza Kusocińskiego

3. Memoriał Ireny Szewińskiej
We wsparcie lekkiej atletyki angażuje się także

Na stadionie Zawiszy zaprezentowali się między innymi

inna spółka z Grupy ORLEN – ANWIL. W ramach

Anita Włodarczyk, Justyna Święty-Ersetic, Małgorzata

działań skierowanych do lokalnej społeczności

Hołub-Kowalik, Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki. Sama

we Włocławku w 2021 roku wspierał imprezę

impreza została nagrodzona awansem do strefy Gold

upamiętniającą jedną z najwybitniejszych

w ramach cyklu Continental Tour.

zawodniczek w historii polskiego sportu. Firma była

Wydarzenie lekkoatletyczne transmitowano

sponsorem głównym 3. Memoriału Ireny Szewińskiej,
który w czerwcu został rozegrany w Bydgoszczy.
Zawody były przystankiem na drodze do zbliżających
się igrzysk olimpijskich w Tokio.

Osiem tysięcy kibiców emocjonowało

we władzach World Athletics. Podczas

się sportową rywalizacją na najwyższym

memoriału z bardzo dobrej strony pokazali

poziomie podczas rozgrywanego

się przedstawiciele Grupy Sportowej

w czerwcu 67. ORLEN Memoriału

ORLEN. Zwycięstwo w rzucie młotem

Janusza Kusocińskiego. Zawody te

odniósł Paweł Fajdek. W tej samej

mogą pochwalić się najdłuższą historią

konkurencji wśród kobiet na drugim

pośród mityngów lekkoatletycznych

miejscu uplasowała się Anita Włodarczyk.

w Polsce. Dzięki wsparciu PKN ORLEN

Po krótkiej przerwie do ścigania powróciła

impreza z roku na rok zyskuje coraz

Justyna Święty-Ersetic i zajęła bardzo dobre

większe uznanie na świecie, w tym

trzecie miejsce w biegu na 400 metrów.
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na kanałach Telewizji Polskiej oraz poza granicami
kraju, co przełożyło się na dotarcie do dużej rzeszy
odbiorców i promocję marki na świecie.
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Lokalne imprezy
biegowe ze wsparciem
ANWILU
ANWIL wspiera nie tylko międzynarodowe imprezy lekkoatletyczne
z udziałem zawodników światowego formatu. Od lat angażuje
się w lokalne inicjatywy biegowe propagujące zdrowy tryb życia
i aktywizujące społeczność we Włocławku i w regionie.
Jedną z takich imprez był 8. ANWIL Półmaraton Włocławek
– zorganizowany w październiku przez LKS Vectra Włocławek
przy współpracy z Urzędem Miasta i OSIR. Do sportowych zmagań
wystartowało ponad trzystu biegaczy na dystansie półmaratonu
(21,097 km) i pół tysiąca dzieci w biegu „Anwilki na Start”.
Rozgrzewkę przed rywalizacją prowadzili lekkoatletyczni mistrzowie
Polski Klaudia Kazimierska i Sebastian Urbaniak, a w biegu głównym
udział wziął olimpijczyk, wioślarz Fabian Barański.
Ponad 600 uczestników stawiło się na starcie 38. Biegu Kujawiaka
– najstarszej imprezie biegowej we Włocławku – znanej nie tylko
w regionie, ale również w całej Polsce, a ponad 200 upamiętniło
Żołnierzy Wyklętych podczas Biegu Tropem Wilczym. Poza biegiem
głównym na dystansie 10 km odbył się także pięciokilometrowy
marsz Nordic Walking oraz symboliczny bieg o długości 1963 m
– będący wspomnieniem ostatniego z poległych w walce Żołnierzy
Wyklętych – Józefa Franczaka.
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Patrycja Bereznowska
Do Grupy Sportowej ORLEN należą nie tylko lekkoatleci,
ale też wybitni przedstawiciele innych dyscyplin sportowych
– między innymi arcymistrz szachowy Jan-Krzysztof Duda,
ultramaratonka Patrycja Bereznowska czy kolarz torowy
Mateusz Rudyk.
Bereznowska w czerwcu 2021 roku, podczas nieoficjalnych
mistrzostw świata w biegu 72-godzinnym ORLEN Ultra
Challenge Suwałki 2021, pokonała dystans 457,190 km
i pobiła rekord świata należący dotąd do Holenderki
Rii Buiten i wynoszący 449,177 km. Historyczny sukces
ultramaratonka osiągnęła 3 godziny przed końcem
zawodów.
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Jan-Krzysztof Duda
Jan-Krzysztof Duda dołączył do Grupy

W 2021 roku pod względem sportowym osiągnąłem wiele

Sportowej ORLEN w sierpniu 2021 roku.

wspaniałych wyników. Kluczowe było zdobycie Pucharu Świata,

Właśnie latem ten niezwykle utalentowany

który jest drugim najważniejszym – po tytule mistrza świata

arcymistrz szachowy osiągnął swój

– trofeum w szachach. Potem też miałem powody do dumy.
Z reprezentacją Polski zdobyłem historyczny brązowy medal

największy sukces. Triumfował
w Pucharze Świata, wygrywając po drodze
z aktualnym mistrzem świata i najbardziej
rozpoznawalnym szachistą globu

Drużynowych Mistrzostw Europy, jednocześnie zdobywając
srebrny medal na najbardziej prestiżowej I szachownicy.
W grudniu, w Katowicach, najpierw zostałem mistrzem
Europy w szachach błyskawicznych i kilkanaście dni później

– Magnusem Carlsenem.

– na pożegnanie roku – zostałem na zawodach rozgrywanych

Triumf Dudy jest największym

w Warszawie wicemistrzem świata w tej samej kategorii.

osiągnięciem polskich szachów

Na krajowej arenie również potwierdziłem prymat, zdobywając

od zdobycia przez reprezentację naszego

Superpuchar Polski. Prezydent RP docenił moje osiągnięcia

kraju złotego medalu olimpijskiego w 1930

Złotym Krzyżem Zasługi, a kapituła „Teraz Polska” przyznała mi

roku. 23-latek został pierwszym Polakiem

tytuł „Młody promotor Polski” w kategorii „Sport”. Pojawienie

w historii, który może pochwalić się
zwycięstwem w tym prestiżowym turnieju.
Do długiej listy osiągnięć sportowych

się na moich strojach logo ORLEN również było wyjątkowym
wydarzeniem. Dołączyłem do Grupy Sportowej ORLEN,
do której należy czołówka polskiego sportu. Mam nadzieję,
że to jest dopiero początek udanej współpracy, która pozwoli mi

w końcówce roku Duda dołożył kolejne.
Polski szachista najpierw został mistrzem
Europy w szachach błyskawicznych,

ze spokojem patrzeć w przyszłość i koncentrować się na treningu
oraz startach. Ciągle jestem jeszcze na początku swojej kariery.

a dwa tygodnie później wywalczył srebrny
medal mistrzostw świata.

Jan-Krzysztof Duda
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Polski Związek
Triathlonu
PKN ORLEN jest Partnerem Głównym Polskiego Związku
Triathlonu. W poprzednim sezonie reprezentanci Polski
w triathlonie brali udział w 5 rundach w cyklu Mistrzostw
Świata i Pucharu Świata. Podczas Mistrzostw Europy
Patrycja Klimas zajęła 4. miejsca na dystansie standard.
Do dziś to największy sukces polskiego triathlonu
na zawodach tej rangi.
W ramach trzech programów realizowanych przez Polski
Związek Triathlonu – Grand Prix w Aquathlonie, TriPop
oraz Talent ID – w poprzednim roku szkoleniem objętych
zostało niemal tysiąc dzieci.
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Polski Związek Piłki Siatkowej
Siatkówka to jedna z najbardziej popularnych

Współpraca z PZPS koncentruje się także

dyscyplin sportowych wśród Polaków. PKN ORLEN

na wychowywaniu kolejnych pokoleń. W ramach

jest głównym sponsorem Polskiego Związku Piłki

programu „Siatkarskie Ośrodki Szkolne” Związek szkoli

Siatkowej. Wspiera drużyny narodowe mężczyzn

ok. 10 tys. dzieci. To jedyny tak szeroko zakrojony,

i kobiet, ale także młodych, perspektywicznych

nowoczesny siatkarski projekt szkoleniowy dla dzieci

zawodników i kadry młodzieżowe. Angażuje się też

i młodzieży na świecie – oparty na partnerstwie szkół,

w rozwój siatkówki plażowej.

samorządów i PZPS.

Srebro Ligi Narodów

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią najlepsze

W fazie grupowej rywalizowano systemem każdy z każdym.

siatkarskie reprezentacje świata powróciły w 2021 roku

Polacy zakończyli ją na drugim miejscu z bilansem

do rywalizacji w Lidze Narodów. Wszystkie spotkania

dwunastu zwycięstw i trzech porażek. Awansowali

odbyły się we włoskim Rimini bez udziału publiczności.

do strefy medalowej, gdzie w półfinale pokonali

Do rywalizacji zaproszono 16 zespołów, w tym

reprezentację Słowenii. W finale musieli uznać wyższość

reprezentację Polski.

Brazylii i ostatecznie zdobyli srebrny medal. Najlepszym
zawodnikiem turnieju uznano Bartosza Kurka.
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Igrzyska
olimpijskie
Turniejem docelowym dla Polskiego Związku
Piłki Siatkowej oraz męskiej reprezentacji
siatkarzy były oczywiście igrzyska olimpijskie
w Tokio. Po świetnym występie w Lidze
Narodów Polacy byli jednymi z głównych
faworytów do zwycięstwa w całym turnieju.
Znaleźli się w elitarnym gronie 12 drużyn jako
jedna z czterech europejskich ekip.
Zmagania rozpoczęli od porażki po tie-breaku
z Iranem, ale cztery kolejne wygrane – kolejno
z Włochami, Wenezuelą, Japonią i Kanadą
– sprawiły, że biało-czerwoni awansowali
do ćwierćfinału z pierwszego miejsca. Tam
zespół Vitala Heynena po pasjonującym starciu
musiał jednak uznać wyższość Francuzów.
Mimo prowadzenia 2:1 w setach, w piątym
secie na parkiecie dominowali rywale. Sukces
w meczu z Polakami umożliwił im późniejszy
triumf w całym turnieju. Srebrne medale
wywalczyli zawodnicy Rosyjskiego Komitetu
Olimpijskiego, a brązowe Argentyńczycy. Białoczerwoni zostali sklasyfikowani na 5. miejscu.
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Mistrzostwa
Europy
We wrześniu 2021 roku Polska była
jednym z czterech współorganizatorów
mistrzostw Europy siatkarzy. W fazie
grupowej biało-czerwoni rywalizowali
w Krakowie z Serbią, Ukrainą, Belgią,
Portugalią oraz Grecją. Wygrali
wszystkie mecze i awansowali do fazy
pucharowej. Kolejne dwa mecze rozegrali
w Gdańsku – w 1/8 finału pokonali
Finlandię, a w ćwierćfinale Rosję. W obu
przypadkach bez straty seta.

Miarą klasy mistrzowskiej w sporcie jest powtarzalność. Bardzo mnie cieszy, że nasza
męska drużyna narodowa od roku 2018, z pandemiczną pauzą, zachowuje ciągłość

W półfinale w Katowicach Polacy mieli
szansę zrewanżować się Słoweńcom
za porażkę na tym samym etapie

i regularnie obecna jest na podiach imprez międzynarodowych. Krok po kroku do takiego
modelu zmierzają nasze panie i reprezentacje w siatkówce plażowej. Ta powtarzalność
nie byłaby możliwa w realizacji bez stabilnego wsparcia sponsorów. Takie właśnie, bardzo
solidne, oparcie daje nam PKN ORLEN. Owszem, sport bywa nieprzewidywalny – to jest

turnieju podczas mistrzostw Europy
w 2019 roku. Jednak i tym razem górą
byli rywale. Biało-czerwoni zakończyli
turniej na trzecim miejscu dzięki

jego piękno, ale jednak mocne fundamenty sprawiają, że osiągnięcie sukcesu jest o wiele
bardziej prawdopodobne. W przypadku Polskiej Siatkówki to prawdopodobieństwo jest
o wiele wyższe dzięki sojuszowi z PKN ORLEN.

wygranej z Serbią w meczu o brązowy
medal. Po tym turnieju Vital Heynen
zakończył swoją pracę jako pierwszy
trener zespołu. Jego następcą został
Nikola Grbić. W mistrzostwach Europy

Sebastian Świderski,
Prezes Polskiego
Związku Piłki Siatkowej

w siatkówce kobiet reprezentantki Polski
dotarły do ćwierćfinału turnieju, w którym
musiały uznać wyższość Turczynek.
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Złota drużyna U-19

Siatkówka plażowa
PKN ORLEN kompleksowo wspiera polską

Z kolei powrót najlepszych plażowych par świata

siatkówkę, dlatego razem z Polskim Związkiem

do Polski na turniej rangi FIVB Beach Volleyball

Piłki Siatkowej dba także o plażową odmianę tej

World Tour nie byłby możliwy bez wsparcia firmy

dyscypliny. W 2021 roku Koncern był sponsorem

ORLEN Paliwa, która była sponsorem tytularnym

tytularnym mistrzostw Polski w siatkówce

wydarzenia. Warszawa stała się stolicą światowej

plażowej. Trzydniowy turniej finałowy odbył

siatkówki plażowej od 2 do 5 września. W stolicy

się w sierpniu w Mysłowicach. Po tytuł pośród

najlepsi byli Finowie Jyrki Nurminen i Santeri

kobiet sięgnął duet – Katarzyna Kociołek i Kinga

Siren, którzy w finale pokonali polską parę Miłosz

Wojtasik. Ze złota u mężczyzn cieszyli się Jakub

Kruk – Jakub Szałankiewicz.

Zdybek i Paweł Lewandowski.

Na początku września złoty medal na mistrzostwach świata U-19
wywalczyła reprezentacja naszych siatkarzy. W finale rozegranym
w Teheranie Polacy wygrali z Bułgarami 3:0. Wcześniej całkowicie
zdominowali turniej, w którym stracili zaledwie jednego seta.
Młodzieżowe reprezentacje kraju są regularne zasilane przez
absolwentów programu Siatkarskie Ośrodki Szkolne.
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Polski Związek
Koszykówki
Wspieranie polskiej koszykówki od lat jest
kluczowym projektem sponsoringowym Energi.
W 2021 roku spółka podpisała nową umowę
z Polskim Związkiem Koszykówki, pozostając
jego strategicznym partnerem. Umowa obejmuje
wsparcie reprezentacji kobiet i mężczyzn oraz
ekstraklasy koszykarskiej.
W ostatnich latach wyniki polskich koszykarzy
zdecydowanie się poprawiły – przed trzema
laty męska reprezentacja zajęła 8. miejsce
na mistrzostwach świata, awansowała też
na planowane na 2022 rok mistrzostwa Europy.
Współpraca Energi z Polskim Związkiem
Koszykówki to nie tylko koszykówka zawodowa,
ale także szkolenie dzieci i młodzieży. W ramach
wychowywania kolejnych pokoleń zawodników
związek realizuje programy Koszykarskich
Ośrodków Sportowego Szkolenia Młodzieży
i Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków
Koszykówki.
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Koszykówka 3x3
Energa jako strategiczny sponsor polskiej koszykówki nie
zapomina o reprezentacjach w formule 3x3. Gra na jeden
kosz zyskuje coraz większą popularność na całym świecie,
a w Tokio debiutowała w programie letnich igrzysk
olimpijskich. Polska reprezentacja to drużyna doskonale
znana na całym świecie. W 2019 roku wywalczyła trzecie
miejsce podczas mistrzostw świata i przed igrzyskami była
wymieniana jako jeden z głównych faworytów do zdobycia
złota. Turniej nie ułożył się po myśli biało-czerwonych, którzy
z bilansem dwóch zwycięstw w siedmiu meczach pożegnali
się z rywalizacją już po fazie grupowej.
Sezon udało się jednak zakończyć optymistycznym akcentem.
Podczas wrześniowych mistrzostw Europy w Paryżu Polacy
najpierw ograli Słowenię i Estonię w fazie grupowej.
W ćwierćfinale okazali się lepsi od Holandii. W walce o finał
musieli uznać wyższość Litwy, ale w starciu o brązowe medale
zdobyli punkt więcej od Rosjan i zdobyli brązowy medal.
O sukcesie zadecydował rzut równo z końcową syreną
Przemysława Zamojskiego. Polak był wielką gwiazdą tego
turnieju – zdobył 46 punktów w 5 spotkaniach, czyli ponad
połowę dorobku całego zespołu.

Od momentu rozpoczęcia naszej współpracy z Energą koszykówka w Polsce z roku
na rok wykonuje kolejne kroki naprzód – zarówno pod względem organizacyjnym,
jak i sportowym. W 2021 roku reprezentacja Polski 5x5 walczyła w turnieju
kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich, a w odmianie koszykówki 3x3 biało-czerwoni
sięgnęli po brązowy medal mistrzostw Europy i zadebiutowali na igrzyskach w Tokio.
Co ważne, coraz bardziej popularne stają się też rozgrywki Energa Basket Ligi i Energa
Basket Ligi Kobiet. Polskie kluby chętniej i z coraz lepszym skutkiem pokazują się także
na arenie międzynarodowej. Dzięki stabilnej współpracy z Energą te ambitne plany
rozwoju możemy z roku na rok wdrażać w życie.

Radosław Piesiewicz,
Prezes Polskiego Związku Koszykówki
i Polskiej Ligi Koszykówki
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Polski Związek Amp Futbolu
Energa od wielu lat wspiera polski amp
futbol – czyli odmianę piłki nożnej dla osób
po amputacjach. W 2021 roku podpisano
nową trzyletnią umowę z Polskim Związkiem
Amp Futbolu. Wsparciem objęto drużyny
seniorskie oraz program Junior Amp
Futbol. Od 12 do 19 września w Krakowie
rozgrywano mistrzostwa Europy, które
zakończyły się wielkim sukcesem sportowym
i organizacyjnym.

2021 rok był dla nas wyjątkowy. Organizacja Mistrzostw Europy w Amp Futbolu

Biało-czerwoni awansowali do ćwierćfinału

w Krakowie z tysiącami kibiców na trybunach, setkami tysięcy przed telewizorami

z pierwszego miejsca w swojej grupie,
wygrywając wysoko z Ukrainą i Izraelem
oraz remisując z Hiszpanią. W 1/4 finału
gospodarze turnieju pewnie ograli Francję.
W półfinale minimalnie lepsi okazali się
Hiszpanie, ale w meczu o trzecie miejsce
Polacy stanęli na wysokości zadania i ograli
Rosjan. Podczas meczu o brązowy medal
ustanowiono rekord frekwencji w czasie

i biało-czerwonym medalem była spełnieniem marzeń. To w tym roku świętowaliśmy
również 10-lecie Amp Futbolu w Polsce – dekady, która poprowadziła nas od treningów
na sali gimnastycznej z piłkami przywiezionymi przez jednego z zawodników
aż do sukcesów reprezentacji Polski, wielkich turniejów, klubów, ligi, kibiców, ale także
wyjątkowych projektów dziecięcych docenianych nie tylko w Polsce. Nie byłoby tych
sukcesów, mistrzostw i wyjątkowej ampfutbolowej historii, gdyby nie wsparcie Grupy
Energa. To właśnie Energa była pierwszą dużą firmą, która dostrzegła w nas wielki
potencjał. To właśnie wsparcie tej firmy cztery lata temu zapoczątkowało dynamiczny
okres rozwoju tej dyscypliny sportu w naszym kraju.

meczu ampfutbolowego w Polsce.
Na stadionie Cracovii świętowało prawie
6,5 tys. kibiców.
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ENERGA
Gdańsk

ANWIL

Włocławek

III.
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Wsparcie
lokalnych
społeczności
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PKN ORLEN
Płock

ORLEN OIL
Kraków

Wspieranie lokalnych społeczności i dialog z nimi

główne siedziby lub zakłady produkcyjne.

to jeden z kluczowych aspektów zaangażowania

Z Gdańska pochodzi kolejna spółka z Grupy

sponsoringowego PKN ORLEN, który dąży

ORLEN – Energa. Dlatego wspiera ona

do tego, żeby jak najlepiej wywiązywać się z roli

dumę stolicy województwa pomorskiego

odpowiedzialnej firmy i pracodawcy, członka

– piłkarską Lechię. Współpraca obejmuje

społeczności oraz dobrego sąsiada. Koncern

także rozwój klubowej akademii.

od wielu lat jest związany z Płockiem. To tu

W Krakowie – w miejscu, gdzie swoją głównę

mieści się jego siedziba. Stąd wynika systemowe

siedzibę ma ORLEN OIL, w 2021 roku spółka

zaangażowanie firmy we wsparcie dwóch

rozpoczęła współpracę z jednym z najbardziej

najważniejszych klubów sportowych z tego

utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce

miasta – ORLEN Wisły Płock, która w 2021 roku

– Wisłą Kraków. Na mocy nowej umowy firma

po raz 32. z rzędu zdobyła medal mistrzostw

otoczyła strategicznym wsparciem 12-krotnych

Polski piłkarzy ręcznych oraz Wisły Płock

mistrzów Polski oraz ich akademię klubową

– z powodzeniem występującej w piłkarskiej

szkolącą najzdolniejszych młodych piłkarzy

Ekstraklasie.

z regionu. Z kolei ANWIL nierozłącznie

PKN ORLEN prowadzi swoje działania

kojarzy się z Włocławkiem, a co za tym

nie tylko we własnym zakresie, ale także

idzie, ze sportową dumą miasta – klubem

za pośrednictwem spółek wchodzących

koszykarskim. Sponsoruje ten klub już

w skład Grupy ORLEN, co ma szczególne

od ćwierć wieku, popularyzując dyscyplinę

znaczenie w miejscach, w których znajdują się

także wśród najmłodszych.
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ORLEN Wisła Płock
i Wisła Płock
PKN ORLEN jest zaangażowany w sponsoring

PKN ORLEN wspiera także piłkarską Wisłę

piłkarzy ręcznych ORLEN Wisły Płock od wielu

Płock. Koncern do 2007 roku był właścicielem

lat. Wspiera niezwykle istotny dla całego miasta

Klubu. W 2016 roku został jego sponsorem

klub, aktywnie angażując się tym samym w dialog

głównym, a od 2018 roku – sponsorem

z mieszkańcami Płocka i całym społecznym

strategicznym. Po zajęciu 12. miejsca

otoczeniem drużyny.

w sezonie 2020/2021 PKO Ekstraklasy ORLEN

W 2021 roku zespół szczypiornistów Wisły

przedłużył współpracę z drużyną o kolejny rok.

potwierdził swoją pozycję w Polsce. Pokazał

Wsparcie Grupy ORLEN nie ogranicza się

się też z bardzo dobrej strony w europejskich

jedynie do sponsoringu zespołu seniorskiego.

pucharach. Drużyna to prawdziwy ewenement

Koncern ściśle współpracuje z piłkarską

w skali kraju. Przed rokiem wywalczyła srebrny

Akademią Wisły, w której trenuje aż 450 dzieci

medal w rozgrywkach PGNiG Superligi – tym

z Płocka i regionu. Składa się na to 17 drużyn

samym stanęła na podium mistrzostw Polski już

dziewcząt i chłopców objętych wsparciem

32. raz z rzędu. Na koniec roku kalendarzowego,

firmy, która dba tym samym o prawidłowy

w nowym sezonie, także znalazła się w ścisłej

rozwój i promocję aktywnego trybu życia

czołówce ligowej tabeli – na drugiej pozycji.

wśród najmłodszych adeptów piłki nożnej.

Sukcesy na krajowym podwórku drużyna

Zaangażowanie we wsparcie obu drużyn

przełożyła też na rozgrywki europejskie. Płocki

pochodzących z Płocka to wyraz społecznej

zespół awansował do grona czterech najlepszych

odpowiedzialności biznesu, ale ma też swoje

klubów EHF Ligi Europejskiej. Był niezwykle

przełożenie na budowę rozpoznawalności

blisko awansu do finału. W półfinale prowadził

marki i przynosi konkretne korzyści

do przerwy z SC Magdeburg, ale ostatecznie

wizerunkowe.

przegrał jedną bramką. Turniej Final Four
zakończył na czwartym miejscu.

PKN ORLEN jest obecny w krajowej piłce nożnej niezależnie od szerokości
geograficznej. Od lat ściśle współpracuje także ze spółką Ekstraklasa
i wspiera najlepszą piłkarską ligę w Polsce, co przekłada się na konkretne
korzyści wizerunkowe i budowę rozpoznawalności marki. Mimo ograniczeń
związanych z pandemią, w sezonie 2020/2021 stadiony piłkarskie
odwiedziło 1,2 mln kibiców. Reklamy eksponujące markę ORLEN były
obecne na wszystkich stadionach oraz podczas transmisji telewizyjnych.
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Energa sponsorem
Lechii Gdańsk
Od 2008 roku Energa współpracuje z najbardziej
rozpoznawalnym piłkarskim klubem na Pomorzu
– Lechią Gdańsk. W 2021 roku firma po raz
kolejny została głównym sponsorem drużyny.
W sezonie 2020/2021 zespół zakończył rywalizację
w rozgrywkach PKO Ekstraklasy na siódmym
miejscu. W ramach współpracy z Lechią
realizowane są również cele z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu. W umowie pomiędzy
spółką a klubem znalazł się osobny, kluczowy zapis
o wsparciu Akademii Piłkarskiej Lechii. Szkolenie
dzieci i młodzieży to filar, na którym powinien być
budowany każdy profesjonalny zespół. Wsparcie
Energi, sponsora głównego Akademii, pomaga
w rozwoju 13 drużyn młodzieżowych chłopców
i dziewcząt, w których trenuje ponad
200 zawodniczek i zawodników.
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Energa
dla toruńskiego
sportu
Energa angażuje się także w rozwój

Firma od lat sponsoruje drużynę

województwa kujawsko-pomorskiego

Energa Katarzynki Toruń, która rywalizuje

- regionu bardzo ważnego dla spółki.

w Energa Basket Lidze Kobiet.

Aktywnie wspiera toruński sport.

Jest sponsorem tytularnym zespołu

W 2021 roku kontynuowała współpracę

seniorek, ale aktywnie wspiera także

z lokalnym Klubem Hokejowym Energa

sekcje młodzieżowe. Spółka to również

Toruń jako jego sponsor tytularny. W tym

główny partner i sponsor tytularny

sezonie zespół osiągnął największy

zespołu tenisa stołowego.

sportowy sukces w ostatnich latach.

W 2021 roku firma wspierała także

Awansował do finału Pucharu Polski,

organizację zawodów balonowych

lecz tam przegrał z Cracovią 0:3.

o Puchar Gordona Bennetta, które

W rozgrywkach Polskiej Hokej Ligi

odbywały się w Toruniu.

w sezonie 2020/2021 klub
zajął 3. miejsce w fazie zasadniczej,
ale nie awansował do strefy medalowej
w play-off.
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ORLEN OIL
sponsorem
Wisły Kraków
ORLEN OIL jest bardzo mocno

działań biznesowych, natomiast dla

W czerwcu 2021 roku nawiązaliśmy współpracę z nowym sponsorem strategicznym

zakorzeniony w Krakowie. To w tym mieście

zespołu – 13-krotnego mistrza Polski

– ORLEN Oil. To był czas pozytywnych zmian biznesowych. Nasza historyczna

znajduje się siedziba spółki. Dlatego

– szansa na ponowne włączenie się

kampania wizerunkowa – przeprowadzająca fanów klubu przez 115 lat istnienia

od początku sezonu 2021/2022 firma

do walki o najwyższe ligowe cele na arenie

została sponsorem strategicznym jednego

krajowej i grę w europejskich pucharach.

z najbardziej utytułowanych klubów

Bardzo ważnym elementem umowy

piłkarskich w Polsce – Wisły Kraków.

jest także pomoc w rozwoju talentów

Wisły, odbiła się szerokim echem i jeszcze mocniej podkreśliła rolę Białej Gwiazdy
w kształtowaniu postaw i budowaniu świadomości krakowian. Warto podkreślić,
że ORLEN OIL został także sponsorem meczu z SSC Napoli, który stanowił główny
punkt ubiegłorocznych obchodów 115-lecia klubu. Kluczowym elementem naszej
współpracy jest także dbałość o rozwój adeptów z Akademii Wisły Kraków. Jesteśmy

Logotyp ORLEN OIL wraz z marką

Białej Gwiazdy poprzez sponsoring

olejów motoryzacyjnych PLATINUM jest

drużyn młodzieżowych funkcjonujących

wyeksponowany w centralnej części

w ramach Akademii Piłkarskiej Wisły

trykotów meczowych, a także na bandach

Kraków. To wsparcie około 250

Warto zaznaczyć, że zespoły występujące pod egidą Wisły Kraków doskonale

reklamowych Stadionu Miejskiego

zawodników i zawodniczek zgrupowanych

poczynają sobie na boiskach w różnych kategoriach wiekowych i niejednokrotnie

im. Henryka Reymana w Krakowie oraz

w 11 drużynach w kategoriach wiekowych

przewodzą w swoich ligowych stawkach.

na materiałach marketingowych Klubu.

od U-7 do U-18. W ten sposób ORLEN OIL

Dla marki z Grupy ORLEN – czołowego

promuje aktywność i fizyczną wśród dzieci

producenta i dystrybutora środków
smarnych dla motoryzacji,
rolnictwa i przemysłu – to budowa

drużyny, zaznaczając swoją obecność nie tylko na treningach, ale także w meczach
ligowych. Koncepcja rozwoju drużyny w oparciu o młodzież to nasz wspólny cel.

oraz umożliwia najmłodszym zawodnikom
rozwój pod kątem ewentualnego wejścia
do profesjonalnego sportu.

rozpoznawalności i realne wsparcie
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Dawid Błaszczykowski,
prezes T.S. Wisła Kraków
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ANWIL Włocławek
ANWIL jest strategicznym partnerem

W 2021 roku podpisano nową trzyletnią

Klubu Koszykówki z Włocławka od blisko

umowę o współpracy. Wsparcie klubu

25 lat. Wspiera klub o wyjątkowo

ma dla spółki nie tylko wymiar społeczny.

bogatej tradycji koszykarskiej, ważny

Przynosi jej także konkretne korzyści

dla wielu mieszkańców miasta.

wizerunkowe i umacnia pozycję rynkową.

Firma konsekwentnie buduje przez

Klub od wielu lat słynie także z dużej

W 30-letniej historii występów Klubu Koszykówki Włocławek w najwyższej koszykarskiej klasie

to zaufanie lokalnej społeczności

frekwencji meczowej, regularnie plasując

rozgrywkowej nie brakowało zarówno spektakularnych sukcesów, jak i momentów, w których trzeba

i utrwala wizerunek dobrego sąsiada

się w tej klasyfikacji na czołowych

było rzeczywiście oprzeć się na fundamentach istnienia klubu i wsparciu sponsorów, aby nabrać

w miejscu, w którym znajduje się jej

miejscach w lidze.

dystansu i zaplanować wizję rozwoju klubu na kolejne lata. Poprzedni rok jak w soczewce skupił

główna siedziba. W tym czasie zespół

W 2021 roku, w przerwie między sezonami,

sięgnął po 12 medali mistrzostw Polski.
Trzykrotnie zostawał najlepszą drużyną
w kraju. W 2021 roku z powodzeniem

który był okazją do zaprezentowania
drużyny przed startem Energa Basket Ligi.

reprezentował Polskę także

Do Włocławka przyjechała utytułowana

w europejskich pucharach. Znalazł się
w gronie szesnastu najlepszych zespołów
FIBA Europe Cup, a we Włocławku
zorganizowano zmagania drużyn podczas
dwóch turniejów w fazie grupowej.

zorganizowano ANWIL Basketball CUP,

litewska drużyna – Rytas Wilno. Mecz
poprzedził turniej pracowników Grupy
ORLEN. Uczestniczyły w nim zespoły

nasze dwa różne oblicza sportowe, ale kluczowe dla rozwoju spółki okazało się to, że zakończył się
pozytywnie i obiecująco. Po tym, jak w końcówce pierwszej części 2021 roku notowaliśmy złe wyniki,
podjęliśmy kilka strategicznych decyzji. Te zaowocowały powrotem drużyny do czołówki Ekstraklasy
oraz ponowną grą w europejskich pucharach.
Sprawą absolutnie kluczową było dla nas zawarcie kolejnej trzyletniej umowy z naszym strategicznym
sponsorem – firmą ANWIL. Dzięki temu zyskaliśmy stabilność finansową, a trener mógł w komfortowych
warunkach budować zespół na kolejny sezon. Pod sam koniec poprzedniego roku świętowaliśmy
zawarcie porozumienia, które uwieczniło ćwierćwiecze naszej współpracy. W 1996 roku żyliśmy
w innej rzeczywistości. To właśnie wtedy włocławskie Zakłady Azotowe postanowiły włączyć się

reprezentujące spółki ANWIL, ORLEN,

w finansowanie zawodowej koszykówki. Jako ANWIL Włocławek drużyna gra od 1999 roku, realizując

Energa i ORLEN Lietuva.

kolejne cele i marzenia – w tym tytuły mistrzostw Polski, Puchary Polski czy występy w europejskich
pucharach. Bez nieustannego wsparcia naszego strategicznego sponsora i realizacji długoletnich umów
gwarantujących rozwój to wszystko nie byłoby możliwe.

Arkadiusz Lewandowski
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Koszykarska
Legia Warszawa
Przed rozpoczęciem sezonu 2021/2022
ORLEN Paliwa rozpoczął współpracę
z sekcją koszykarską Legii Warszawa.
Legia ma za sobą najlepszy rok
od czasu powrotu do najwyższej klasy
rozgrywkowej, który pozwolił drużynie
wrócić na europejskie parkiety. W 2021 roku
zespół rywalizował w FIBA Europe Cup,
gdzie dotarł do ćwierćfinału. Logotyp ORLEN
Paliwa pojawił się na przodzie koszulek
meczowych oraz na parkiecie i bandach
LED. Zaangażowanie firmy nie ograniczyło
się jedynie do wspierania zespołu seniorów.
W poprzednim roku spółka została sponsorem
strategicznym Warszawskich Mistrzostw Szkół
Średnich oraz Programu Rozwoju Polskich
Koszykarskich Talentów.
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IV.

Kolarstwo

Kolarstwo to jedna z najbardziej popularnych dyscyplin sportowych
uprawianych przez Polaków. Realizując zadania z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu, Grupa ORLEN dba o rozwój tej dyscypliny
– zarówno na poziomie profesjonalnym, jak i amatorskim. Promuje
tym samym aktywność i zdrowy tryb życia. Dzięki sponsoringowej
synergii spółek wchodzących w skład Grupy w 2021 roku możliwe
było otoczenie kompleksowym wsparciem wszystkich najważniejszych
imprez kolarskich w Polsce.
PKN ORLEN od kilku lat współpracuje z Lang Team Race, które skupia
się na popularyzacji kolarstwa amatorskiego, zachęcaniu do aktywności
fizycznej oraz promowaniu najpiękniejszych miast i regionów Polski.
Podczas trzech wspieranych przez Koncern imprez amatorzy i pasjonaci
mogli poczuć się jak profesjonalni kolarze. W 2021 roku firma wspierała
także organizację ORLEN Wyścigu Narodów i ORLEN Tour de Pologne
Amatorów, będącego memoriałem Ryszarda Szurkowskiego.
Energa była oficjalnym sponsorem największego wyścigu w Polsce
i sportowej dumy naszego kraju – Tour de Pologne. ORLEN Paliwa, jako
sponsor główny, wspierał Tour de Pologne Junior – cykl wyścigów dzieci
i młodzieży, który towarzyszył najważniejszej imprezie kolarskiej w kraju.
W poprzednim roku PKN ORLEN postawił także na kolarstwo górskie.
Został sponsorem tytularnym grupy KROSS ORLEN Cycling Team,
odnoszącej sukcesy w Pucharze Świata MTB.
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ORLEN Lang Team Race
W ramach ORLEN Lang Team Race w 2021 roku odbyły się trzy wyścigi. Sezon
rozpoczął się w maju w Białymstoku podczas ORLEN Wyścigu Narodów. Na trasach
przygotowanych specjalnie dla profesjonalistów ścigało się ponad 200 zawodników.
W sierpniu kolarze mogli rywalizować przy okazji ORLEN Tour de Pologne Amatorów,
a wielki finał odbył się we wrześniu w Bytowie, gdzie również wystąpiło blisko 200
pasjonatów kolarstwa oraz 100 dzieci w zmaganiach na 23-kilometrowym dystansie nini.

Bytów

Białystok

Arłamów
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ORLEN
Wyścig Narodów
ORLEN Wyścig Narodów to jedna z trzech
najważniejszych imprez kolarskich dla
zawodników do lat 23. W 2021 roku,
podczas dwudniowej rywalizacji na trasach
prowadzących wokół Białegostoku,
rywalizowały 22 reprezentacje krajowe.
Dla młodych kolarzy rywalizacja na Podlasiu
była początkiem prestiżowego cyklu UCI
Nations Cup Grand Prix.
Wyścig wygrał Marijn van den Berg,
który był pierwszy na mecie obu etapów.
Triumfował indywidualnie w klasyfikacji
generalnej oraz razem z partnerami z zespołu
w zestawieniu drużyn. Najlepszym Polakiem
podczas pierwszego etapu był Mateusz
Kostański, który dojechał na 24. pozycji. Dzień
później najlepiej poradził sobie Bartłomiej

ORLEN Tour de Pologne Amatorów
Memoriał Ryszarda Szurkowskiego

Proć, który był 15.
W 2021 roku pasjonaci kolarstwa powrócili na trasy ORLEN Tour de Pologne
Amatorów po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Ta edycja była
wyjątkowa. Po raz pierwszy uczczono pamięć Ryszarda Szurkowskiego. Od tamtej
pory zmagania amatorów towarzyszące największemu wyścigowi kolarskiemu
w Polsce są jednocześnie upamiętnieniem wybitnego polskiego kolarza,
srebrnego medalisty olimpijskiego z Monachium i Montrealu. Organizatorom tego
wydarzenia od zawsze przyświeca idea, aby chętni mogli spróbować swoich sił
w warunkach, w których ścigają się również zawodowcy. Na 75-kilometrowej trasie
prowadzącej wokół Arłamowa rywalizowało blisko 2 tys. chętnych.
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Tour de Pologne Junior
Spółka ORLEN Paliwa była głównym sponsorem wyścigu
Tour de Pologne Junior. Młodzi kolarze i kolarki rywalizowali
w czterech miastach na południu Polski od 11 do 15 sierpnia.
Głównym założeniem wyścigu jest promocja aktywnego
spędzania czasu jako prawidłowego elementu wychowania
oraz rozwoju dzieci i młodzieży. W zmaganiach wzięło
udział ponad 200 młodych kolarzy.

Tour de Pologne
W 2021 roku Energa po raz drugi sponsorowała największą cykliczną imprezę
sportową w Polsce – Tour de Pologne. Najważniejszy wyścig kolarski w Europie
Środkowo-Wschodniej jest częścią prestiżowego cyklu UCI World Tour. Dla Energi
współpraca z TdP to jeden z najważniejszych projektów sponsoringowych
w kontekście budowania rozpoznawalności marki i umacniania jej wizerunku.
Promocja podczas tego wydarzenia pomaga także w kreowaniu wizerunku firmy
angażującej się w wydarzenia ważne dla kraju i promującej jego walory turystyczne.
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KROSS ORLEN
Cycling Team
Na początku 2021 roku PKN ORLEN został sponsorem
tytularnym jednej z najlepszych międzynarodowych
grup kolarstwa górskiego – KROSS Racing Team.
Od tamtej pory zespół występował pod nazwą
KROSS ORLEN Cycling Team.
W jego barwach występowała między innymi Maja
Włoszczowska, dla której był to ostatni sezon w karierze.
Legenda polskiego kolarstwa górskiego sięgnęła
w nim po tytuł wicemistrzyni świata w maratonie MTB,
mistrzostwo Polski MTB cross-country oraz złoty medal
mistrzostw Polski w maratonie MTB.
W barwach KROSS ORLEN Cycling Team tytuł
najlepszego w Polsce – podczas mistrzostw
w MTB cross-country – wywalczył Bartłomiej Wawak,
który z powodzeniem startował także na arenie
międzynarodowej. Puchar Świata MTB XCO
w Lenzerheide w Szwajcarii ukończył na bardzo dobrej
siódmej pozycji.
Znakomity rok ma za sobą także Ondrej Cink. Czech
cieszył się z mistrzostwa Czech i aż trzykrotnie stawał
na podium Pucharu Świata XCO. To pozwoliło mu
zakończyć sezon na trzecim miejscu w klasyfikacji
generalnej całego cyklu. KROSS ORLEN Cycling Team
uplasował się na 6. pozycji w zestawieniu drużynowym.
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i młodzieży
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W 2021 roku
Spółki z Grupy
ORLEN – w ramach
sponsorowanych
projektów
sportowych
– udzieliły wsparcia
niemal 55 tys. dzieci
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Wspieranie sportu
dzieci i młodzieży
w Grupie ORLEN
PKN ORLEN
– 43,9 tys. dzieci

ENERGA – 3 tys. dzieci

ANWIL – 3,4 tys. dzieci

Piłka nożna – 1,2 tys. dzieci

Lekkoatletyka – 2,8 tys. dzieci

Akademie piłkarskie – 2,3 tys. dzieci

Koszykówka – 1,1 tys. dzieci

Koszykówka – 416 dzieci

Lekkoatletyka – 26,7 tys. dzieci

Siatkówka – 200 dzieci

Piłka nożna – 150 dzieci

Siatkówka – 11,8 tys. dzieci

Tenis stołowy – 200 dzieci

Boks – 55 dzieci

Triathlon – 1 tys. dzieci

Żeglarstwo – 108 dzieci

Żeglarstwo – 100 dzieci

Boks – 90 dzieci

Judo – 170 dzieci

Piłka ręczna – 60 dzieci

	Karting – 20 kierowców z Akademii
ORLEN Team i ścigających się w ROTAX

Windsurfing – 20 dzieci

	Żużlowy ORLEN Golden Boy Trophy
– 16 dzieci
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ORLEN OIL – 1,1 tys. dzieci
	Koszykarski Dzień Dziecka
w Tauron Arenie – 400 dzieci
 odkarpacka Liga Dzieci
P
i Młodzieży w Narciarskie Alpejskim
i Biegowym – 350 dzieci
	Akademia Piłkarska Wisły Kraków
– 350 dzieci

ORLEN PALIWA – 500 dzieci

POZOSTAŁE SPÓŁKI Z GRUPY
– 3,1 tys. dzieci

	Tour de Pologne Juniorów
– 240 dzieci
	Międzynarodowy Festiwal
Sportów Plażowych – 260 dzieci
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PKN ORLEN, jako najbardziej zaangażowany

W 2021 roku PKN wsparł XXVI Finał Czwartków

sponsor polskiego sportu, prowadzi swoje

Lekkoatletycznych. W całej imprezie wzięło

działania na terenie całego kraju. Współpracuje

udział 3 tys. dzieci z całej Polski. Patronował

ze związkami, komitetami, klubami sportowymi

projektowi „Lekcja WF z mistrzem”, w którym

i indywidualnymi zawodnikami. Wspiera także sport

przez cały rok uczestniczyło ponad 1,5 tys. dzieci.

dzieci i młodzieży, promując aktywność fizyczną

Ważnym elementem sponsoringu społecznego

i zapewniając odpowiednie warunki rozwoju

ORLENU jest także zaangażowanie w program

młodym talentom.

Szkolny Klub Sportowy realizowany przez Instytut

W 2021 roku wsparciem Grupy ORLEN zostało

Sportu – Państwowy Instytut Badawczy.

objęte niemal 55 tys. młodych adeptów różnych

To największy w historii Polski program

dyscyplin. Wśród nich były te najbardziej

aktywności fizycznej dzieci.

popularne jak piłka nożna, lekkoatletyka

Z myślą o aktywizacji i kształtowaniu nawyków

czy siatkówka, ale także triathlon, judo, trial

aktywności sportowej wśród uczniów szkół

rowerowy czy żeglarstwo.

podstawowych, w 2021 ORLEN roku wsparł

PKN ORLEN wspiera akademie piłkarskie w całym

realizację cyklu „Z podwórka na bieżnię” oraz

kraju. To między innymi Uczniowski Klub Sportowy
Ajaks Częstochowa czy Akademia Beniaminek
Krosno. Do tego należy dodać także akademie

„Hooop Sport”. Koncern angażuje się także
w rozwój najzdolniejszych kartingowców w kraju
zrzeszonych w Akademii ORLEN Team.

Wisły Płock, Wisły Kraków i Lechii Gdańsk,
funkcjonujące przy klubach sponsorowanych przez
spółki z Grupy ORLEN. W sumie trenuje w nich
około 900 młodych piłkarzy.
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Zaangażowanie w karting
i Akademia ORLEN Team

TYMOTEUSZ KUCHARCZYK
swoje pierwsze zwycięstwo w motosporcie zanotował już
jako 6-latek. Wówczas triumfował podczas jednej z rund
kartingowych mistrzostw Czech. Za swój pierwszy poważny
sukces uznaje wicemistrzostwo Włoch w kartingowej

Bardzo ważnym działaniem PKN ORLEN w obszarze sponsoringu sportu dzieci i młodzieży jest zaangażowanie

serii Academy Champion Kart w 2014 roku. Do tej pory

w karting. W poprzednim roku spółka sponsorowała polską edycję prestiżowej ROTAX Max Challenge.

zawodnik pochodzący z Łodygowic 9-krotnie stawał

Koncern wspiera także pięciu młodych i obiecujących kierowców w ramach Akademii ORLEN Team

na podium zawodów organizowanych przez WSK. Sezon

– Gustawa Wiśniewskiego, Karola Kręta, Karola Czepiela, Tymoteusza Kucharczyka oraz Macieja Gładysza.

2021 może zaliczyć do wyjątkowo udanych. Po startach
w mistrzostwach świata i Europy FIA Karting Championship
został zaproszony na zawody Richard Mille Young Talent

MACIEJ GŁADYSZ

Academy. Tam zaprezentował się najlepiej ze wszystkich
młodych zawodników, co zagwarantowało mu miejsce

swój pierwszy tytuł mistrza Polski w kartingu zdobył w 2017 roku,

w hiszpańskiej serii Formuły 4.

dwa lata po rozpoczęciu startów. Kierowca z Tarnowa dwukrotnie sięgał
po najcenniejsze trofeum w kraju oraz stopniowo budował swoją pozycję
na arenie międzynarodowej. Dla podopiecznego Akademii ORLEN Team
najważniejszym sukcesem był jednak prestiżowy tytuł serii FIA Karting Academy
Trophy 2021. Po to trofeum sięgnął jako pierwszy Polak w historii, a okazały

KAROL KRĘT

puchar odebrał podczas wielkiej gali organizowanej przez światową federację.

to kartingowy mistrz Polski w trzech różnych
kategoriach. Uczestnik mistrzostw Europy
i mistrzostw świata. Szósty zawodnik serii Euro
Trophy Max Challenge 2020, co jest najlepszym

KAROL CZEPIEL

wynikiem w historii wśród Polaków w kategorii

to kartingowy mistrz Polski w serii ROK Cup w kategorii

senior. Jego postępy zwróciły uwagę zespołów.

junior w sezonach 2018 i 2019. Od wielu lat jest

W 2021 roku wziął udział w testach samochodu

członkiem Kadry Narodowej Sportu Kartingowego

wyścigowego Porsche. W kolejnym sezonie

przy Polskim Związku Motorowym. Rok 2021 był dla

zamierza startować w Porsche Carrera Cup

niego przełomowy. Triumfował w międzynarodowych

Deutschland.

Sezon 2021 był dla mnie bardzo wymagający.
Przeszedłem do wyższej kategorii OK Junior,
zanotowałem bardzo dużo startów. Ponad pół
roku spędziłem poza domem. Jednocześnie ten
czas był dla mnie bardzo szczęśliwy. Zdobyłem
masę nowych doświadczeń, stałem się pewniejszy
siebie. Zwyciężyłem w prestiżowej serii FIA Karting
Academy Trophy. Widzę, że praca całego mojego
zespołu przyniosła efekty. Nie byłoby tego bez
zaangażowania ORLENU. Karting jest bardzo
wymagający. Dzięki wsparciu finansowemu tej
firmy mogę startować w zawodach na najwyższym
poziomie i współpracować z najlepszymi

zawodach ROK Cup Superfinal 2021 w kategorii senior.

specjalistami w branży motorsportowej. Zdaję sobie

Dodatkowo sięgnął po wicemistrzostwo Europy,

sprawę z tego, że nie każdy młody zawodnik może

a także wicemistrzostwo Włoch w kategorii senior.

GUSTAW WIŚNIEWSKI
to kartingowy mistrz Polski młodzików 2018. Od tej

sobie pozwolić na taki komfort. Przez to rozwijam
się, osiągam coraz lepsze wyniki i po prostu cieszę
się ściganiem.

pory regularnie dopisuje kolejne sukcesy na swoje
konto. Szybko trafił do Akademii ORLEN Team
oraz dołączył do Narodowej Kadry Kartingowej.
Na swoim koncie ma już setki startów podczas

Maciej Gładysz

zawodów w Polsce i za granicą. W sezonie 2021
brał udział w kartingowych mistrzostwach świata
oraz Europy. Od 2020 roku ściga się w prestiżowej
serii WSK we Włoszech.
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53. PZLA MISTRZOSTWA POLSKI
W LEKKIEJ ATLETYCE U18
Pod koniec lipca we Włocławku, przy wsparciu
finansowym ANWILU, odbyły się 53. PZLA
Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce do lat 18.
W ciągu trzech dni Mistrzostw we Włocławku
wystąpiło ponad 1,5 tys. zawodników, którym
wręczono ponad 100 medali. W zmaganiach
sportowych bardzo dobry występ odnotowali
sponsorowani przez ANWIL zawodnicy LKS
Vectra zakwalifikowani do projektu „ANWIL
dla Olimpijczyków Jutra – Razem do Paryża”.

ANWIL BASKETBALL CHALLENGE
I AKADEMIA KOSZYKÓWKI ANWIL
ANWIL wspiera inicjatywy związane z koszykówką
dzieci i młodzieży. W 2021 roku sponsorował
ANWIL Basketball Challenge skierowany do dzieci
z Włocławka i województwa kujawsko-pomorskiego.
Obejmował warsztaty dzieci i młodzieży prowadzone
pod okiem trenerów WKK oraz turniej, będący
zwieńczeniem projektu. Firma została też sponsorem
tytularnym Akademii Koszykówki ANWIL – projektu
nastawionego na popularyzację i podnoszeniu
umiejętności gry w koszykówkę oraz poprawę
sprawności ruchowej dzieci i młodzieży.
W obu inicjatywach wzięło udział ponad 400 dzieci.
Poprzedni rok był okresem bardzo dobrej współpracy na linii Lekkoatletyczny Klub Sportowy VECTRA

ANWIL DLA OLIMPIJCZYKÓW
JUTRA

– ANWIL. Dzięki wsparciu spółki wielu młodych lekkoatletów mogło osiągać doskonałe wyniki

ANWIL wspiera polskie nadzieje na olimpijskie

w letnich igrzyskach olimpijskich w 2024 roku. Dzięki wsparciu ANWIL we Włocławku odbyły się także

medale. Z taką myślą wystartowała

53. PZLA Mistrzostwa Polski U18 oraz takie imprezy biegowe jak 8. Półmaraton Włocławek czy ANWILKI

inicjatywa „ANWIL dla Olimpijczyków Jutra”.
To długofalowy program sponsoringowy
skierowany do juniorów z terenu Włocławka

i realizować sportowe marzenia. Najlepsi z nich są dzisiaj uczestnikami wyjątkowego projektu ANWIL
dla Olimpijczyków Jutra – Razem do Paryża, w ramach którego mogą poszukiwać szansy na start

na START, w których na różnych dystansach wystąpiło pół tysiąca uczestników. Sądzę, że nasze wspólne
działania są świetnym przykładem na to, jak duża firma może współpracować z lokalnym klubem na rzecz
społeczności, przy okazji promując rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

i okolic, którzy osiągają wybitne wyniki.
W programie uczestniczą mistrzynie i mistrzowie
Polski w lekkiej atletyce w kategoriach U20
i U18. ANWIL dodatkowo indywidualnie wspiera
Klaudię Kazimierską, medalistkę mistrzostw

Marian Nowakowski,
prezes LKS Vectra Włocławek

Europy juniorów.
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Sponsoring
kultury

Sponsoring projektów
kulturalnych
Drugim strategicznym obszarem działalności sponsoringowej Grupy ORLEN jest
sponsoring kultury i sztuki. Również wśród sponsorów tego obszaru PKN ORLEN
utrzymuje pozycję lidera. Według danych dostarczonych przez pracownię ARC Rynek
i Opinia, na PKN ORLEN w tym kontekście wskazuje co 4. Polak, przy czym kolejne
przedsiębiorstwo wymienia co 10. Zaangażowanie PKN ORLEN w kulturę przyczynia
się do poprawy opinii o marce ORLEN wśród 65% Polaków oraz pozytywnie
oddziałuje na decyzje zakupowe 40% Polaków.
Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym wspieranym przez PKN ORLEN w roku 2021
był Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.
Koncern wspiera także: Teatr Wielki – Operę Narodową, Zamek Królewski,
Muzeum Narodowe oraz wiele instytucji z rynków lokalnych, w których spółki
z Grupy ORLEN prowadzą swoją działalność biznesową.
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ORLEN od lat utrzymuje
pozycję lidera sponsoringu
kultury i sztuki
Top 10

Wskazania spontaniczne
25%
24%

ORLEN
SPONSOR NR 2*

11%
11%

SPONSOR NR 3*

10%
12%

SPONSOR NR 4*

8%
7%

SPONSOR NR 5*

7%
8%

SPONSOR NR 6*

5%
5%

SPONSOR NR 7*

4%
3%

SPONSOR NR 8*

3%
3%

SPONSOR NR 9*

3%
2%

SPONSOR NR 10*

3%
3%
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2021

2020

Źródło: Sponsoring Monitor. Badanie monitorujące
działania sponsoringowe PKN ORLEN. Próba
ogólnopolska, N=1083. Pomiar ciągły 2021.
* Inna firma wskazana przez respondentów.
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Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w 2021

Głównym zadaniem instytucji w 2021 roku było zorganizowanie

roku zorganizował wiele wydarzeń o charakterze

prestiżowego XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego

kulturalnym. Były to między innymi:

im. Fryderyka Chopina. Do Warszawy przyjechało

XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny

87 pianistów z 17 krajów. Konkurs trwał od 2 do 23 października

im. Fryderyka Chopina, XVII Międzynarodowy

i był transmitowany na antenach Telewizji Polskiej, Polskiego

Festiwal Muzyczny „Chopin i jego Europa”,

Radia oraz na własnym kanale „Chopin Institute” w serwisie

Koncert z okazji 221. rocznicy urodzin Fryderyka

YouTube. W tym ostatnim kanale filmy z finałowych występów

Chopina, ponad 160 sobotnich i niedzielnych

odtworzono łącznie ponad 9 milionów razy. W mediach polskich

recitali w Muzeum Chopina w Żelazowej Woli,

i zagranicznych pojawiło się aż 65 tysięcy publikacji dotyczących

transmitowanych na kanałach YouTube i Facebook

tego wydarzenia. W konkursie przyznano 6 nagród. Najlepszy

NIFC oraz Dzień Dziecka w Żelazowej Woli,

okazał się Kanadyjczyk Bruce Liu. Polak Jakub Kuszlik zajął

w którym uczestniczyło ponad 6 tysięcy osób.

czwarte miejsce.

Teatr Wielki
– Opera Narodowa
W 2021 roku PKN ORLEN przedłużył
współpracę z Teatrem Wielkim – Operą
Narodową w Warszawie. Wsparcie
tej instytucji będzie kontynuowane
przynajmniej do 2023 roku.
W poprzednim sezonie artystycznym
na deskach największej sceny
kulturalnej w Europie zorganizowano
ponad 100 wydarzeń artystycznych
– w tym spektakle operowe, koncerty
oraz projekty edukacyjne, w których
brało udział 84 tysiące osób.
W ramach Akademii Operowej instytucja
kontynuowała wsparcie rozwoju karier
zawodowych młodych i utalentowanych
artystów sztuki operowej.
Teatr Wielki – Opera Narodowa
w ostatnich latach coraz mocniej
otwiera się na działalność także
w rzeczywistości online. Strona
teatrwielki.pl wygenerowała w zeszłym
roku 12 milionów odsłon. Serwis
vod teatrwielki.pl może pochwalić się
130 tys. użytkowników. Na deskach tej
wyjątkowej instytucji zorganizowano
też uroczystą premierę bolidu C41 Alfa
Romeo Racing ORLEN.
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Muzeum Narodowe
w Warszawie

50-lecie odbudowy Zamku
Królewskiego w Warszawie
Przez cały 2021 rok trwały uroczystości upamiętniające 50-lecie odbudowy Zamku Królewskiego
w Warszawie, których PKN ORLEN był partnerem. W tym czasie zrealizowano osiem wystaw
czasowych, dwa festiwale muzyczne, dwie gale, a także specjalną ekspozycję stałą oraz wielki
jubileuszowy piknik, będący kulminacją wszystkich wydarzeń. Ten ostatni zgromadził w Ogrodach
Królewskich i Arkadach Kubickiego aż 15 tysięcy osób, z czego 5 tysięcy miało okazję bezpłatnie
zwiedzić Apartamenty Królewskie. W 2021 roku Zamek zwiedziło 1,2 mln osób.

Muzeum Narodowe w Warszawie to jedno z najstarszych muzeów sztuki w Polsce. Jego zbiory
liczą około 830 tysięcy dzieł sztuki polskiej i światowej. Współpraca z PKN ORLEN pozwala
instytucji na stałą modernizację zabytkowej siedziby, pozyskiwanie i odrestaurowywanie dzieł sztuki
będących częścią dziedzictwa narodowego czy też organizację wystaw czasowych.
Przy placówce działa Cyfrowe Muzeum Narodowe. Zbiory są od niedawna dostępne także
w formule online. Do dziś pozwoliło to na przeprowadzenie ponad 1000 wirtualnych lekcji dla
szkół z całej Polski, jak i z zagranicy. W 2021 roku zorganizowano natomiast 5 nowych wystaw
czasowych. Gmach Główny i oddziały Muzeum odwiedziło niemal 573 tys. gości.
70 tys. użytkowników korzystało z cyfrowego serwisu Muzeum.
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Koncert Wielkanocny
„Cud Życia”
z Andreą Bocellim

Współpraca
ze Stowarzyszeniem
Ludwiga van Beethovena
Od 20 marca do 2 kwietnia w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się 25. Wielkanocny
Festiwal Ludwiga van Beethovena. W ramach wydarzenia zorganizowano 12 koncertów.
Transmitowano je na kanale YouTube oraz na antenie Programu Drugiego Polskiego Radia,
co zapewniło blisko 170 tys. odbiorców. Dodatkowo recital Łukasza Krupińskiego oraz koncert
Kwartetu Śląskiego i Aleksandry Świgut obejrzało 10 tys. odbiorców platform streamingowych
nowojorskiego Lincoln Center. ORLEN był mecenasem tego wydarzenia.

W 2021 roku PKN ORLEN był mecenasem wyjątkowego koncertu z udziałem
znanego włoskiego śpiewaka Andrei Bocelliego. Widowisko odbyło się
w warszawskim Ufficio Primo, a gwieździe światowej muzyki na scenie
towarzyszył jego syn Matteo. Razem wykonali pieśni klasyczne oraz religijne.
Premiera telewizyjna wydarzenia odbyła się w pierwszy oraz drugi dzień
Świąt Wielkanocnych i była transmitowana w TVP1.
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III Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Europy ŚrodkowoWschodniej Eufonie

Teatr Kamienica
W 2021 roku ORLEN został Platynowym Mecenasem Teatru Kamienica
w Warszawie. Podczas całego roku wystawiono 340 spektakli, które łącznie
zgromadziły ponad 70 tysięcy widzów. Dodatkowo zespół zorganizował
20 widowisk wyjazdowych, które zgromadziły na widowniach łącznie ponad
4 tysiące osób. Teatr aktywnie bierze udział w procesie edukacji dzieci

PKN ORLEN był głównym mecenasem III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Eufonie.
W Warszawie w dniach 19-27 listopada odbyło się aż 14 koncertów. Podczas całego wydarzenia
na scenie gościło blisko 500 artystów. To jedyne takie wydarzenie w Europie. Jego celem było
upowszechnianie dziedzictwa kulturowego większości krajów określanych dzisiaj jako Europa

i młodzieży. Przygotował dwa spektakle ukazujące skutki eksperymentowania
z używkami. Sztukę „My Dzieci z Dworca Zoo” w grudniu wystawiono już po raz
200., natomiast produkcję „Dopalacze. Siedem Stopni Donikąd” widzowie mieli
możliwość oglądać po raz setny.

Środkowo-Wschodnia. Niemal wszystkie wydarzenia podczas festiwalu można było oglądać
podczas bezpłatnej transmisji internetowej.
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Wystawa „Beksiński w Warszawie”
Na przełomie czerwca i września 2021 roku w Centrum Praskim Koneser
zorganizowano największą czasową wystawę obrazów Zdzisława Beksińskiego.
Zaprezentowano ponad 70 obrazów jednego z najbardziej znanych polskich
artystów. Wystawie towarzyszył szereg wydarzeń – między innymi plenerowe
pokazy filmów oraz spotkania z osobami związanymi z artystą.
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EnergaCamerimage
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCamerimage to największy
i najbardziej znany festiwal poświęcony sztuce autorów zdjęć filmowych na świecie. Dzięki współpracy
z Fundacją Tumult, która organizuje to wydarzenia od początku jego istnienia, Energa systematycznie
umacnia wizerunek firmy wspierającej ważne dla Polski wydarzenie o charakterze kulturalnym. Festiwal
ma zasięg międzynarodowy, a od 2021 roku jest realizowany także w formule online, co zwiększyło jego
zasięg i rozpoznawalność.
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Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich
„Polska od Kuchni”

ANWIL dla Chóru Canto
ANWIL wspiera lokalny Młodzieżowy Chór Canto, który ma na swoim koncie liczne krajowe i zagraniczne
nagrody. Współpraca z z firmą pozwala chórowi na utrzymanie wysokiego poziomu artystycznego
i dalszy rozwój. Chór daje kilkadziesiąt koncertów rocznie – zarówno w kraju, jak i za granicą.
ANWIL regularnie angażuje się w takie przedsięwzięcia kulturalne jak „Muzyczne spotkania z ANWILEM”
organizowane przez włocławskie Muzeum Diecezjalne czy XXIX Turniej Poezji Śpiewanej we Włocławku.
Wszystkie z nich są ukierunkowane przede wszystkim na lokalną społeczność.

Energa aktywnie angażuje się w projekty, które mają kultywować lokalną tożsamość
i pielęgnować polskie tradycje. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”
pokazuje, jak idąc z duchem czasu, można podkreślać rolę lokalnych społeczności,
promować produkty i międzypokoleniową tradycję. W Kołach Gospodyń Wiejskich
zrzeszonych jest ponad 200 tys. kobiet. To kolejny projekt budujący wizerunek firmy
społecznie odpowiedzialnej, zaangażowanej w przedsięwzięcia ważne dla lokalnych
społeczności.
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13. Festiwal Pamięci Andrzeja
Zauchy Fundacji „Serca bicie”
ANWIL sponsorował także 13. Edycję
Festiwalu „Serca bicie”. W Bydgoszczy
można było usłyszeć najbardziej
znane piosenki z repertuaru
Andrzeja Zauchy. Koncert miał
wyjątkowy charakter ze względu
na przypadającą 30. rocznicę śmierci
artysty. Oprócz występujących
na scenie zaproszonych przez
organizatorów artystów – o Złotą,
Srebrną i Brązową Nagrodę Andrzeja
Zauchy rywalizowała piątka młodych
wokalistów, która wygrała wcześniej
zmagania o udział w koncercie
galowym. Podczas koncertu można
było usłyszeć znane i lubiane utwory
z repertuaru Andrzeja Zauchy
w wykonaniu m.in.: Małgorzaty
Ostrowskiej, Michała Szpaka, Kasi
Moś, Kuby Badacha, Dominiki
Jaszczyńskiej, Michała Kaczmarka
oraz Pawła Wolsztyńskiego.
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Sponsoring
projektów
społecznych
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Trzecim najważniejszym obszarem zaangażowania sponsoringowego Grupy ORLEN
są projekty społeczne, realizujące cele społecznej odpowiedzialności.
Także w tym przypadku marka ORLEN jest postrzegana jako najbardziej aktywny
sponsor. W badaniu pracowni ARC Rynek i Opinia wskazało tak 18% Polaków.
Jednocześnie realizacja tego typu projektów jednoznacznie pozytywnie
wpływa na postrzeganie marki – wskazało tak aż 70% respondentów,
a 43% zadeklarowało, że fakt ten zachęca ich do korzystania ze stacji ORLEN.
Kluczowe dla Grupy ORLEN są w tym obszarze projekty: edukacyjne, ekologiczne,
patriotyczne i pomocowe – realizowane we współpracy z TOPR i GOPR.
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PKN ORLEN od lat utrzymuje pozycję
lidera sponsoringu CSR
(akcji społecznych i charytatywnych)
Top 10

Wskazania spontaniczne
18%
20%

ORLEN
SPONSOR NR 2*

9%
10%

SPONSOR NR 3*

9%
9%
8%
8%

SPONSOR NR 4*

SPONSOR NR 5*

7%
6%

SPONSOR NR 6*

6%
5%

SPONSOR NR 7*

5%
3%

SPONSOR NR 8*

4%
6%

SPONSOR NR 9*

4%
5%

SPONSOR NR 10*
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Źródło: Sponsoring Monitor. Badanie monitorujące
działania sponsoringowe PKN ORLEN.
Próba ogólnopolska, N=1083. Pomiar ciągły 2021.
* Inna firma wskazana przez respondentów.
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ORLEN dla Płocka

ANWIL dla Włocławka

Płock to bardzo ważne miejsce dla całej Grupy ORLEN.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest wpisana

Tutaj znajduje się główna siedziba firmy. Szacunek

w model biznesowy spółki, a prowadzone działania

dla społeczności lokalnych, w których sąsiedztwie

w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju

na co dzień funkcjonuje Koncern, to jeden z fundamentów

są elementem budowania i utrzymywania zaufania

jego działalności. Firma od lat angażuje się w liczne

społeczności, w której ANWIL działa. W 2021 roku

projekty skierowane bezpośrednio do mieszkańców

Fundacja ANWIL i firma zorganizowały Miasteczko Zdrowia

Płocka – odpowiadające na ich codzienne potrzeby

dla mieszkańców Włocławka. Z zaproszenia na bezpłatne

i ambicje. W 2021 roku były to Płockie Ogrody Światła,

badania skorzystało ponad 2 tys. osób. Zadbano

organizacja specjalnego Miasteczka Zdrowia na terenie

o możliwość spotkań ze specjalistami, jak również

ORLEN Areny w Płocku, turniej tenisa ziemnego

ze sportowcami z zespołów wspieranych przez ANWIL,

na wózkach „XXVI Płock ORLEN Polish Open”, półkolonie

przypominając o pozytywnym wpływie aktywności

„Wakacje z ORLENEM” czy bezpłatne lekcje pływania dla

fizycznej na zdrowie.

uczniów oraz mieszkańców Płocka w wieku 40+.

Jako przedstawiciel przemysłu chemicznego, ANWIL dba

PKN ORLEN wspiera również Teatr Dramatyczny

o zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i ochrony

im. Jerzego Szaniawskiego, Płocką Orkiestrę Symfoniczną

środowiska, a flagowym projektem w ramach „Programu

oraz Płockie Towarzystwo Wioślarskie. Jednym

Odpowiedzialności i Troski” jest akcja „Drzewko

z najbardziej rozpoznawalnych projektów skierowanych

za butelkę”. W 2021 roku kontynuowano inicjatywę,

do mieszkańców Płocka była też Świąteczna Paczka

która we Włocławku odbywa się nieprzerwanie od 19 lat.

dla Seniora. W 2021 roku zrealizowano już jego drugą

W pomoc zaangażowało się ponad 6 tys. uczniów

edycję. Tym razem 3,8 tys. seniorów z Płocka w wieku

i przedszkolaków z 34 placówek z Włocławka oraz okolic.

75+ otrzymało specjalne paczki świąteczne z wigilijnymi

ANWIL od wielu lat współpracuje też z Włocławsko-

i bożonarodzeniowymi potrawami. W inicjatywę
zaangażowało się 10 płockich firm gastronomicznych.

Brodnickim Klubem Sportowym Niewidomych
i Słabowidzących Pionek. W lipcu firma była partnerem
strategicznym III Ogólnopolskiego Turnieju Osób
Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu. W rozgrywkach
rywalizowało blisko 80 zawodniczek i zawodników
z 18 klubów z całej Polski. Wśród nich pojawili się
członkowie Kadry Narodowej oraz mistrzowie Polski, Europy
i świata. Turniej został objęty honorowym patronatem
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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Energa dla Pomorza
W Gdańsku mieści się siedziba Energi. To miasto, które

Energa pomaga także klubom sportowym z Pomorza,

zostało otoczone szczególnym zainteresowaniem

koncentrując się na szkoleniu dzieci i młodzieży. W 2021

spółki. Firma wspiera Filharmonię Bałtycką, będąc jej

roku skorzystały z tego między innymi: Akademia Lechii

strategicznym sponsorem. W 2021 roku sponsorowała

Gdańsk, Gdyńska Akademia Koszykówki, Bałtyk Gdynia

Gdański Festiwal Muzyczny. 1 września – przed Muzeum

oraz TPS Czarni Słupsk.

II Wojny Światowej w Gdańsku – odbyło się widowisko

Również inne spółki z grupy ORLEN włączyły się w 2021

muzyczne „7 x Westerplatte” – unikatowa opowieść
o wydarzeniach z początku wojny, z wykorzystaniem
najnowszych rozwiązań wizualno-scenograficznych.

Wsparcie instytucji ratowniczych

roku w działania na rzecz tego regionu. PKN ORLEN
był partnerem generalnym XIII Festiwalu Niepokorni,
Niezłomni, Wyklęci – jednego z ważniejszych wydarzeń

Energa dba o rozwijanie świadomości i edukację

patriotycznych w kraju pielęgnujących pamięć

związaną z tematami energetycznymi. Stąd wzięło się

o żołnierzach wyklętych.

zaangażowanie w Gdańskie Dni Elektryki – konferencję,
na której debatowano o strategicznych wyzwaniach
stojących przed branżą energetyczną.
PKN ORLEN docenia codzienne wyrzeczenia i poświęcenie
pracowników Wodnego i Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Dlatego wspiera takie instytucje jak WOPR
Legionowo, Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe czy
Płocki WOPR – między innymi poprzez zakup paliwa dla ich
jednostek. Dodatkowo, w ramach programu „ORLEN dla Strażaków”
Koncern przekazał w poprzednim roku 2 mln zł na dofinansowanie
państwowych i ochotniczych straży pożarnych w całej Polsce.
Współpraca PKN ORLEN i WOPR przełożyła się nie tylko
na bezpieczeństwo nad wodą, ale także poszerzenie możliwości
aktywnego odpoczynku dla mieszkańców północnego Mazowsza.
Dzięki wsparciu w ramach akcji „Bezpieczne wakacje z ORLEN”
w Grabinie otwarto największe kąpielisko w regionie.
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Projekty patriotyczne
W 2021 roku Grupa ORLEN angażowała się w liczne
projekt patriotyczne, pielęgnujące pamięć o ważnych

Projekty gospodarczo-ekonomiczne
Grupa ORLEN dba o rozwój polskiej przedsiębiorczości i edukację ekonomiczną Polaków.
•

Forum Wizja Rozwoju

•

Forum Ekonomiczne w Karpaczu

kampania mająca na celu upamiętnienie

•

Kongres 590

i uhonorowanie bohaterskich uczestników

•

Wystawa Światowa Expo 2020 Dubai oraz Mecenat nad Projektem „Chopin na Expo 2020 Dubai”

wydarzeniach i bohaterach narodowych.
BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska

Powstania Warszawskiego. Dodatkowo
promuje historię Polski XX wieku. Skupia się
na trzech filarach: pamięci o osobach walczących
o niepodległość kraju, edukacji dzieci i młodzieży,
a także materialnej pomocy dla bohaterów walk
o niepodległość Polski. ORLEN z dumą tytułuje się
partnerem strategicznym tej akcji.
Akcja „Paszporty Wolności” została zainaugurowana
przez Telewizję Polską, która włączyła się
w obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego. Podczas uroczystej gali w Warszawie
13 zasłużonych działaczy antykomunistycznego
podziemia solidarnościowego zostało oznaczonych
symbolicznymi „Paszportami Wolności”.
Od 29 września do 2 października w Gdyni
odbywał się XIII Festiwal Niepokorni, Niezłomni,
Wyklęci. Podczas imprezy zaprezentowano
aż 100 filmów, 13 audycji radiowych oraz
15 wideoklipów. Zorganizowano 14 paneli
dyskusyjnych i 9 rozmów z reżyserami filmów.
To wszystko dopełniły jeszcze wystawy, promocje
książek, uroczyste gale i koncerty. PKN ORLEN był
partnerem tego przedsięwzięcia.
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Efekty działań
sponsoringowych
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Sponsoring sposobem
na dotarcie do milionów
kibiców na całym świecie

Synergia w budowie globalnej
rozpoznawalności marki
Bartosz Zmarzlik,

Robert Kubica,

ambasador marki ORLEN,

ambasador marki ORLEN i Platinum

Verva i Platinum
Na rynku globalnym rozpoznawalność

Potencjał marketingowy budujący globalną

marki ORLEN buduje przede wszystkim

świadomość marki ma także Rajd Dakar, co potwierdza

zaangażowanie Koncernu w sponsoring tytularny

zainteresowanie wydarzeniem rozegranym w 2021 roku.

Alfa Romeo F1 Team ORLEN (w sezonie 2021

Transmisje telewizyjne tej edycji trwały łącznie

występującego jako Alfa Romeo Racing ORLEN).

1200 godzin, a przekaz 70 stacji relacjonujących

Ekwiwalent reklamowy z globalnej ekspozycji

rajd dotarł do 190 krajów. Ponad 1000 redakcji

wynikającej z zaangażowania w tę najbardziej

z całego świata opublikowało informacje o wynikach.

prestiżową serię wyścigową w całym roku

W sieci powstała ogromna społeczność – media

2021 wyniósł aż 648 mln złotych. Według

społecznościowe Rajdu Dakar śledziło 4,5 miliona

badań Nielsena łączna widownia wyścigów F1

internautów, a 320 tysięcy użytkowników aktywnie

transmitowanych w 51 krajowych telewizjach

korzystało z oficjalnej aplikacji mobilnej rajdu.

sięga 400 milionów widzów.

• 648 mln zł ekwiwalentu reklamowego wynikającego z zaangażowania
w Formułę 1
• 400 mln widzów F1 na całym świecie
• 1200 godzin transmisji telewizyjnej Rajdu Dakar w 190 krajach świata
• 4,5 mln widzów śledzących media społecznościowe Dakaru

Tour bolidu Alfa Romeo Racing ORLEN
Kuba Przygoński i Timo Gottschalk

w Polsce, Czechach i Niemczech

wspierani przez PKN ORLEN, Unipetrol i ORLEN Deutschland
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Synergia w budowaniu rozpoznawalności marki
ORLEN jest osiągana także dzięki współpracy
z zawodnikami o dużym potencjale marketingowym,
występującymi w najbardziej prestiżowych
wyścigach i rajdach świata. Zawodnicy ORLEN
Teamu to sportowcy, którzy w przemyślany sposób

Wsparcie działalności
biznesowej

zarządzają swoimi markami osobistymi.
Według danych dostarczonych przez Brand24

Działalność sponsoringowa przyczynia się do osiągania konkretnych korzyści

w 2021 roku marka ORLEN Team wygenerowała

biznesowych. W 2021 roku Grupa ORLEN osiągnęła najwyższy w swojej historii

AVE na poziomie 43,4 mln zł i 137,4 mln zasięgu.

zysk netto w wysokości 11,2 mld zł. W wypracowaniu rekordowych wyników

Zespół motorsportowy legitymuje się Presence

największy wkład miały obszary petrochemii, energetyki i rafinerii.

Score na poziomie 29. Oznacza to, że marka jest
popularniejsza od 61% innych marek na świecie.
Wspólnie wzmianki dotyczące wszystkich
analizowanych zawodników zespołu wygenerowały
314 mln zł AVE i ponad 1,01 mld zasięgu w ujęciu
globalnym.

W 2021 roku Grupa ORLEN osiągnęła
wolumen sprzedaży hurtowej
i detalicznej wynoszący 39 mln ton.

Najbardziej wartościowym zawodnikiem ORLEN
Teamu jest Robert Kubica – w analizowanym
okresie odnotowaliśmy ponad 48,5 tys. wzmianek
dotyczących jego marki osobistej w ujęciu
globalnym. To z kolei wygenerowało zasięg
na poziomie ponad 550,1 mln. W jego przypadku
jedna wzmianka generowała średnio ponad
27 impresji.

Źródło: Wartość marketingowa ORLEN Team. Raport z badań
obecności w sieci, 2021. Brand24.
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Dzięki sponsoringowi sportu PKN ORLEN uzyskuje wymierne

które zetknęły się z działalnością sponsoringową PKN

korzyści wizerunkowe i sprzedażowe. 7 na 10 Polaków

ORLEN, w 46% wskazują stacje paliw Koncernu jako te,

deklaruje, że sponsoring sportu ma pozytywny lub bardzo

na których tankują najczęściej.

pozytywny wpływ na ich ocenę marki ORLEN. Z kolei niemal

Aż 92% z nich deklaruje jednocześnie, że w najbliższym

co 4 z nich twierdzi, że zaangażowanie Koncernu w obszarze
sportu pozytywnie wpływa na jego decyzje zakupowe.
Zaangażowanie w szeroki zakres działań sponsoringowych

miesiącu skorzysta ze stacji ORLEN. 65% badanych wskazuje,
że ogólne zaangażowanie w działania sponsoringowe ma
pozytywny wpływ na ich opinię o samej marce.

ma znaczący wpływ na decyzje zakupowe Polaków. Osoby,

SPORT:

Pozytywny wpływ sponsorowania

Osoby, które nie zauważyły

Osoby, które zauważyły

działalności sponsoringowej

działalność sponsoringową

ORLEN w danym obszarze

ORLEN w danym obszarze

50%

65%

30%

35%

46%

65%

26%

40%

sportu na opinię o marce ORLEN
Pozytywny wpływ działań
sponsoringowych marki ORLEN

Współpraca z Robertem Kubicą

w obszarze sportu na decyzje zakupowe
KULTURA:

Pozytywny wpływ sponsorowania
kultury na opinię o marce ORLEN
Pozytywny wpływ działań
sponsoringowych marki ORLEN

I CHARYTATYWNE

społecznych i charytatywnych na opinię

50%

70%

zaangażowanie Koncernu we wsparcie Kubicy.

Kubica jest jednocześnie rozpoznawalny jako ambasador Koncernu
i budzi z nim silne skojarzenia. 75% badanych, którzy w okresie 3 miesięcy
poprzedzających badanie widziało reklamę z testowym kierowcą Alfa Romeo

o marce ORLEN
Pozytywny wpływ wspierania akcji

Kubicy na wizerunek PKN ORLEN. 50% respondentów pozytywnie oceniało

w Formule 1, wpływa pozytywnie na postrzeganie marki ORLEN.

zakupowe
Pozytywny wpływ sponsorowania akcji

2021 roku jednoznacznie wskazują na pozytywny wpływ wsparcia Roberta

W przypadku 45% fakt, że firma sponsoruje jedynego polskiego kierowcę

w obszarze kultury na decyzje

AKCJE SPOŁECZNE

Badania prowadzone przez pracownię ARC Rynek i Opinia w listopadzie

Racing ORLEN wskazywało, że były to reklamy właśnie marki ORLEN.
29%

43%

Aż 77% respondentów wskazywało, że zawodnik pasuje do reklamowania

społecznych i charytatywnych przez

stacji paliw. Był to najwyższy wskaźnik spośród analizowanych czołowych

markę ORLEN na decyzje zakupowe

polskich sportowców z różnych dyscyplin.

Źródło: Sponsoring Monitor. Badanie monitorujące działania sponsoringowe PKN ORLEN. Próba ogólnopolska, N=1083. Pomiar ciągły 2021.
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Wykorzystanie umów
sponsoringowych
w działalności marketingowej

PKN ORLEN od lat konsekwentnie wykorzystuje

dostępności udogodnień na stacjach paliw

sponsoring jako narzędzie marketingowe. W 2021

ORLEN – takich jak ORLEN Pay, Mobilny Kasjer,

roku wizerunek sportowców sponsorowanych przez

dwustronne tankowanie czy kolejkowanie nalewu.

Koncern był wykorzystywany w kampanii wizerunkowo-

Srebrne medalistki z Tokio w sztafecie 4x400

produktowej, promującej specjalne zestawy olimpijskie.
W działania trwające od 1 lipca do 31 sierpnia – okresie,
w którym polscy kibice śledzili najlepszy start Polaków
na igrzyskach olimpijskich w XXI wieku – włączyli się
znani olimpijczycy. Kampania 360 uwzględniała między
innymi spoty promocyjne, działania w internecie, prasie,
telewizji i radiu.
Robert Kubica i Bartosz Zmarzlik promowali linię
napojów energetycznych VERVA. Sportowcy z Grupy
Sportowej ORLEN i ORLEN Teamu brali udział
w kampanii uświadamiającej odbiorców na temat
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metrów kobiet – Justyna Święty-Ersetic, Anna
Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan i Małgorzata
Hołub-Kowalik – wspierały sprzedaż nowej linii
wyciskanych soków owocowych Stop Cafe.
Współpraca ze sponsorowanymi sportowcami
była także skutecznym narzędziem wspeirającym
programy lojalnościowe dla klientów stacji
ORLEN – tak jak przy kampanii z okazji 20-lecia
programu VITAY. Mikołaj Marczyk i Kuba Przygoński
promowali stacje do ładowania samochodów
elektrycznych.
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Społeczna
odpowiedzialność
biznesu
Grupa ORLEN realizuje społeczną
odpowiedzialność biznesu poprzez dialog
ze społecznościami lokalnymi, wspieranie
ważnych dla nich inicjatyw, sponsoring sportu
dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie w projekty
edukacyjne i patriotyczne.
Działalność sponsoringowa jest doceniania przez
Polaków i wpływa na postrzeganie marki ORLEN
w analizowanym obszarze. 61% z nich wskazuje
na jej pozytywny wpływ na życie społeczności
lokalnych, a 54% – na życie całego społeczeństwa.
W 2021 roku projektami sportowymi realizowanymi
przez spółki z Grupy ORLEN zostało objęte niemal
55 tys. dzieci w całym kraju. To przede wszystkim
akademie piłkarskie, programy promujące
lekkoatletykę i aktywność fizyczną oraz programy
siatkówki, koszykówki czy piłki ręcznej.
Na wsparcie Grupy mogły także liczyć kluby
ważne dla mieszkańców miast, w których spółki
do niej należące mają swoje siedziby i prowadzą
działalność operacyjną – Wisła Płock, Wisła Kraków,
Lechia Gdańsk i ANWIL Włocławek.
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Podsumowanie

Raport sponsoringowy Grupy ORLEN

Całkowity wolumen sprzedaży produktów

za 2021 rok wskazuje kluczowe kierunki

wyniósł w ubiegłym roku 39 mln ton. W 2021

zaangażowania sponsoringowego,

roku Grupa ORLEN osiągnęła rekordowe

ale także przełożenie sponsoringu

wyniki finansowe, a 50% jej przychodów

na działania biznesowe. ORLEN to globalna

pochodzi z rynków zagranicznych. Łączny

marka, dlatego potrzebuje globalnego

ekwiwalent mediowy związany

marketingu. Sport jest do tego uniwersalną

ze sponsoringiem na rynku polskim

i efektywną platformą. Dlatego Koncern

i za granicą wyniósł 1,1 miliarda złotych.

postawił na Formułę 1 i współpracę
z Robertem Kubicą, który jest jednym
z najbardziej rozpoznawalnych polskich
sportowców na świecie.

Dzięki sponsoringowi ORLEN odpowiada
na potrzeby klientów. Blisko połowa Polaków
kojarzy markę ze sportem. 7 na 10 deklaruje,
że sponsoring ma pozytywny wpływ na ich

Od 2018 roku liczba wspieranych przez

ocenę marki.

ORLEN sportowców wzrosła z 10 do 80.
Koncern współpracuje z 6 związkami
sportowymi i 2 komitetami – olimpijskim
i paraolimpijskim oraz około 70 klubami
sportowymi. Inwestuje w rozwój dzieci
i młodzieży. W ubiegłym roku było to 55 tys.
młodych sportowców.

Grupa ORLEN jest wiodącym sponsorem
kultury, wspierając najważniejsze instytucje
takie jak: Narodowy Instytut Fryderyka
Chopina, Teatr Wielki – Operę Narodową,
Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum
Narodowe oraz wiele mniejszych instytucji
kultury w miastach, w których Koncern

Sponsoring wspiera rozwój biznesu i buduje

prowadzi działalność operacyjną.

globalną rozpoznawalność marki ORLEN.
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