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Ład korporacyjny
Grupa LOTOS, jako spółka giełdowa, kieruje się zasadami przejrzystości
w działaniu i komunikowaniu, chęcią umacniania zaufania w relacjach
z interesariuszami, a także otwartością i konsekwentnym budowaniem
wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Misja, wizja, wartości

Podejście do zarządzania

Systemy zarządzania

Wartości społecznej odpowiedzialności
koncernu mają źródła w powszechnie
przyjętych standardach etycznych i
środowiskowych.

Spółka stosuje się do przyjętych przez
międzynarodową społeczność dobrych
praktyk odpowiedzialnego i
zrównoważonego biznesu.

W celu ujednolicenia standardów
zarządczych i zachowań w grupie
kapitałowej przyjęto skodyfikowane
normy postępowania.

Zarządzanie ryzykiem

Dojrzałość organizacyjna

Rada Nadzorcza

Zarządzanie ryzykiem jest procesem
wspierającym podejmowanie decyzji i

Wynik oceny za 2011 rok wskazuje, że
Grupa LOTOS jest organizacją

Rada analizuje kwestie zrównoważonego
rozwoju: dostęp do surowców oraz

wybieranie rozwiązań najbardziej
korzystnych dla Spółki.

ukierunkowaną na profesjonalizację
podejmowanych działań.

społeczny i środowiskowy wpływ Spółki
na otoczenie.

Zarząd
W 2011 roku Zarząd Grupy LOTOS
uhonorowano odznaczeniami
państwowymi za sukcesem zakończoną
realizację Programu 10+.
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Misja, wizja, wartości
Wartości społecznej odpowiedzialności koncernu mają źródła w powszechnie
przyjętych standardach etycznych i środowiskowych.

Misją Grupy Kapitałowej LOTOS jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia oraz
przerobu węglowodorów, handlu produktami najwyższej jakości, zapewniający trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy i
osiąganie pełnej satysfakcji klienta, umożliwiający stałe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników,
realizowany w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa,
przyjazny dla środowiska naturalnego,
zgodny z polityką bezpieczeństwa energetycznego.

Grupa Kapitałowa LOTOS dąży do tego, by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie Morza Bałtyckiego pod
względem:
jakości produktów naftowych,
jakości obsługi klienta,
profesjonalnego zarządzania.

Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej LOTOS jest budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez
optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizację programów rozwojowych w
obszarach:
poszukiwawczo-wydobywczym,
przerobu ropy,
handlowym.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego przejawia się prowadzeniem działalności
produkcyjnej w sposób niedopuszczający do degradacji kapitału przyrodniczego i społecznego. Grupa Kapitałowa LOTOS
poczuwa się do odpowiedzialności biznesowej za swoje produkty wobec państwa, rynku, partnerów, klientów i pracowników.

Wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS to:
czystość – rozumiana jako przestrzeganie najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych oraz zapewnienie o
etycznej i uczciwej konkurencji, przeciwdziałanie naruszaniu praw człowieka,
otwartość – stanowiąca o stosunku do zmian, potrzeb świata i oczekiwań ludzi, nastawieniu na przyszłość i dynamiczny
rozwój działalności w wymiarze międzynarodowym,
innowacyjność – przejawiająca się docenianiem kapitału intelektualnego i kompetencji ludzi stanowiących o sile i
rynkowych perspektywach marki LOTOS,
odpowiedzialność – jako postawa wobec przyszłości ludzi i środowiska naturalnego, bezpieczeństwa kraju i jego pozycji
w świecie.

Zobacz także:
O nas
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Podejście do zarządzania
Spółka stosuje się do przyjętych przez międzynarodową społeczność dobrych
praktyk odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu.
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Deklaracje

Zgłaszanie rekomendacji

Ogłoszone publicznie przez Grupę
LOTOS zasady prowadzenia przez nią

Interesariusze koncernu korzystają z
możliwości zgłaszania uwag i

działalności biznesowej.

rekomendacji dotyczących jego
działalności.
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Deklaracje
Ogłoszone publicznie przez Grupę LOTOS zasady prowadzenia przez nią
działalności biznesowej.

Od debiutu giełdowego w czerwcu 2005 r. Grupa LOTOS przestrzegała większości zaleceń skodyfikowanych w dokumencie
„Dobre praktyki w spółkach publicznych", a od początku 2008 r. realizowała „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
GPW”, zmienione Uchwałą Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r. Dobre Praktyki są normami związanymi z
utrwaleniem dobrych obyczajów korporacyjnych i dostosowaniem systemu nadzoru korporacyjnego do standardów Unii
Europejskiej.
Grupa LOTOS, jako spółka publiczna, dba o to, aby relacje z inwestorami budować w sposób partnerski i satysfakcjonujący
dla obu stron, zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego (ang. Corporate Governance). Spółka przez ład korporacyjny
rozumie z jednej strony zbiór etycznych zachowań w działalności gospodarczej, z drugiej zaś regulacje zmierzające do
zapewnienia równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów rynku kapitałowego zaangażowanych w funkcjonowanie
spółek.
Podstawowe cele realizacji zasad ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS to:
przejrzystość jej działania, jako spółki giełdowej,
zaufanie w relacjach z interesariuszami,
otwartość i konsekwentne budowanie wartości spółki dla akcjonariuszy.

Zgodnie z nowymi zasadami informowania, określonymi w Dobrych Praktykach, Spółka raportuje wobec interesariuszy
wówczas, gdy nastąpi naruszenie którejś z zasad ładu korporacyjnego w sposób incydentalny lub trwały. Raporty są
publikowane analogicznie do raportów bieżących i umieszczane w dwóch wersjach językowych w internetowym serwisie
relacji inwestorskich Spółki.

Grupa LOTOS popiera i stosuje, we wszystkich sferach swojej działalności, dziesięć zasad United Nations Global
Compact – największej na świecie dobrowolnej inicjatywy obywatelstwa korporacyjnego. Spółka, jako członek tej
organizacji, zobowiązała się do:
1. popierania i przestrzegania praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową,
2. eliminowania wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę,
3. poszanowanie wolności stowarzyszania się,
4. eliminowania wszelkich form pracy przymusowej,
5. popierania zniesienia pracy dzieci,
6. efektywnego przeciwdziałania dyskryminacji w sferze zatrudnienia,
7. prewencyjnego podejścia do środowiska naturalnego,
8. podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej,
9. stosowania i rozpowszechniania przyjaznych środowisku technologii,
10. przeciwdziałania korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

Grupa LOTOS jest także sygnatariuszem Deklaracji w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w
Polsce, ogłoszonej z inicjatywy spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Deklaracja podkreśla:
potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania firm i całej branży, mając na względzie zarówno bezpieczeństwo energetyczne,
jak i ochronę środowiska,
potrzebę wspólnej promocji energooszczędnych rozwiązań, opracowania i wdrażania czystszych i efektywnych technologii,
przezwyciężania barier dla inwestycji w sektorze energetyki oraz uwzględnienia wpływu na środowisko na każdym etapie realizacji
inwestycji,
potrzebę budowania otwartego rynku, na którym skutecznie realizowane są prawa przyznane odbiorcom i dostawcom energii,
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troskę o klientów, z uwzględnieniem odbiorców wrażliwych społecznie, poprzez wypracowanie programów pomocy ułatwiających
im dostęp do energii,
uczestnictwo w rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz uwzględnienie możliwości, które dla energetyki odnawialnej tworzą
nowe osiągnięcia nauki i techniki oraz konsekwentne i stabilne uwarunkowania regulacyjne,
poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyrównanie szans rozwoju kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Zobacz także:
Społeczeństwo
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Środowisko
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Zgłaszanie rekomendacji
Interesariusze koncernu korzystają z możliwości zgłaszania uwag i rekomendacji
dotyczących jego działalności.

Spółka zapewnia stosowanie mechanizmów umożliwiających akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji oraz
innego rodzaju uwag bezpośrednio członkom organów odpowiadających za sprawowanie nadzoru nad prawidłowością
sposobu zarządzania organizacją. W sposób szczegółowy odnoszą się do tych kwestii m.in., wynikające z Kodeksu spółek
handlowych, zapisy Statutu Grupy LOTOS oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki. Określają one zasady
uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania przez nich prawa głosu oraz tryb zwoływania i
odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad.
Zgodnie z wymienionymi uregulowaniami akcjonariusze mogą wpływać na działalność Spółki oraz dokonywać weryfikacji
czynności podejmowanych przez jej organy zarządzające i kontrolne poprzez przysługujące im prawa. Jednym z
najistotniejszych jest prawo akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem, że przysługuje ono
osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji przypadającym na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Wraz
z prawem udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługuje prawo m.in. do:
składania wniosków przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia,
żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz wprowadzonych do
porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
zabierania głosu podczas Walnego Zgromadzenia,
zgłaszania sprzeciwu oraz zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia.

Ponadto akcjonariusze mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w
porządku jego obrad.

Walne Zgromadzenie w 2011 r.
W 2011 r. Walne Zgromadzenie obradowało dwukrotnie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca oraz Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie 8 sierpnia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS m.in. rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z
działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LOTOS za 2011 r., a także zadecydowało o udzieleniu absolutorium Członkom
Rady Nadzorczej oraz Członkom Zarządu i dokonało wyboru Rady Nadzorczej VIII-wspólnej kadencji.
Podczas wspomnianego Walnego Zgromadzenia Spółki dwie osoby: p. J. Kotecki, pełnomocnik akcjonariusza Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz akcjonariusz mniejszościowy p. B. Kamola skutecznie skorzystali z prawa
zabierania przez nich głosu podczas obrad Zgromadzenia. Zgłaszane przez akcjonariuszy wnioski i komentarze dotyczyły
działalności Spółki, głównie spraw ekonomiczno-finansowych oraz projektu YME. Zadane przez akcjonariuszy pytania wraz
z odpowiedziami udzielonymi przez Zarząd zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki.
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Systemy zarządzania
W celu ujednolicenia standardów zarządczych i zachowań w grupie kapitałowej
przyjęto skodyfikowane normy postępowania.
Struktura auditów

W Grupie LOTOS posiadanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania
(ZSZ) nie jest dążeniem samym w sobie. Wdrażane są rozwiązania pozwalające
organizacji uzyskiwać wymierne korzyści z posiadanego systemu. Wymagania
norm są wytycznymi pozwalającymi na poszukiwanie uniwersalnych i
optymalnych, z punktu widzenia prowadzonej działalności rozwiązań,
zwiększających szanse na znalezienie wartości dodanej, czyli uczynienie
wdrożonego systemu bardziej skutecznym i użytecznym.
Zintegrowany System Zarządzania jest systemem już mocno ugruntowanym w
organizacji, a zdobyte na przestrzeni wielu lat doświadczenia pozwalają na jego
doskonalenie oraz zapewnienie funkcjonowania jednolitych systemów standardów zarządzania w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS. Celem jest dalszy
rozwój ZSZ oraz budowa wspólnej płaszczyzny zarządzania w ramach grupy
kapitałowej, z uwzględnieniem specyfiki spółek zależnych.

Struktura auditów wewnętrznych

Audity korporacyjne

Audity dostawców

Szkoła auditora 2011

Zdajemy sobie sprawę, że usprawniając procesy i wdrażając nowe
systemy, nie możemy tego robić w oderwaniu od funkcjonującego w Grupie
LOTOS zarządzania segmentowego i zarządzania ryzykiem biznesowym.
Takie podejście jest w stanie zagwarantować nam sukces w obliczu
większej niż kiedykolwiek zmienności otoczenia firmy i łatwiejsze
dostosowanie się do zmian, przełamując jednocześnie bariery
komunikacyjne oraz organizacyjne.
Staramy się zawsze wykorzystywać współzależność i relacje istniejących w
Grupie LOTOS działań, dlatego nie wdrażamy uniwersalnych rozwiązań bez
uwzględnienia zachodzących w Spółce procesów, ponieważ mamy
świadomość, że to one oraz właściciele i uczestnicy procesów, tworzą
jakość funkcjonowania organizacji.

1

Dobrze zorganizowany i opomiarowany proces, uwzględniający realizację
celów strategicznych firmy wraz ze zidentyfikowanymi w ramach systemu
ERM i ocenionymi ryzykami, może stać się źródłem trwałej przewagi
konkurencyjnej oraz zapewnić skuteczną realizację przyjętej strategii.
Halina Stasiewicz
– Dyrektor Biura Zarządzania Procesami Grupy LOTOS

Systemy zarządzania w Grupie Kapitałowej LOTOS
Stan na 31.12.2011 r.
Nazw a spółki

Wdrożone system y zarządzania

Grupa LOTOS

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO
14001, PN-N-18001. Wdrożone wymagania Publikacji Standaryzacyjnej dotyczącej Zapewnienia
Jakości AQAP 2110 oraz wymagania Wewnętrznego Systemu Kontroli obrotem materiałami o
znaczeniu strategicznymi zgodne z normą PN-N-19001.

LOTOS Asfalt

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO
14001, PN-N-18001. Wdrożony i certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji.

LOTOS Kolej

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO
14001, PN-N-18001. Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Przewozów
Kolejowych (SMS).

LOTOS Lab

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO
14001, PN-N-18001. Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji zgodna z normą PN-EN ISO/IEC
17025:2005.

LOTOS Ochrona

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO
14001, PN-N-18001.

LOTOS Oil

Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania zgodny z normą ISO 9001 oraz Publikacją
Standaryzacyjną dotyczącą Zapewnienia Jakości AQAP 2110. Ponadto wdrożono wymagania ISO
14001 i PN-N-18001.

LOTOS Parafiny

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO
14001, PN-N-18001.

LOTOS Petrobaltic

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO
14001, PN-N-18001. Wdrożone systemy ISM Code (na zgodność
z Kodeksem Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobiegania Zanieczyszczeniom)
oraz ISPS Code (System Ochrony Statku i Obiektu Portowego).

LOTOS Serwis

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO
14001, PN-N-18001. Wdrożone wymagania jakości dotyczące spawania wyrobów metalowych
zgodne z normą PN-EN ISO 3834-2:2007.

LOTOS Straż

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO
14001, PN-N-18001.

LOTOS Czechowice

Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N18001.

LOTOS Paliwa

Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001. Ponadto
wdrożono wymagania ISO 14001 i PN-N-18001.

LOTOS Jasło

Spółka obecnie wdraża wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

LOTOS Tank

Spółka obecnie wdraża wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Audity Zintegrowanego Systemu Zarządzania
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Audity Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Audity są jednym z podstawowych narzędzi doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i wsparcia w osiągnięciu
celów strategicznych i operacyjnych w Grupie Kapitałowej LOTOS.
Przez ostatnich 5 lat w Grupie LOTOS przeprowadzono blisko 300 auditów. Ich liczba utrzymuje się na zbliżonym poziomie
w każdym roku. Audity realizowane w Grupie LOTOS można podzielić na trzy grupy:
audity wewnętrzne,
audity korporacyjne,
audity dostawców.

Wyniki auditów wewnętrznych wskazują możliwości doskonalenia procesów, istniejących rozwiązań systemowych lub
efektywności działania. Stanowią bazę informacji obejmującą skuteczność realizowanych procesów, dzięki czemu
umożliwiają kierownictwu Grupy LOTOS podejmowanie właściwych decyzji zarządczych i operacyjnych.
Celem auditów korporacyjnych prowadzonych w spółkach zależnych Grupy LOTOS jest ocena stopnia wdrożenia
wymagań norm oraz standardów korporacyjnych.
Podczas auditów dostawców pozyskiwane są informacje potwierdzające zdolność dostawców do spełniania wymagań
stawianych przez Grupę LOTOS. Audity te są narzędziem dodatkowego nadzoru nad dostawcą, pozwalają na sporządzenie
oceny dostawcy i wpływają na jakość relacji pomiędzy partnerami biznesowymi. Audity dostawców realizowane są przede
wszystkim w firmach prowadzących prace remontowo-budowlane na terenie rafinerii w Gdańsku, gdzie szczególnie istotne
jest spełnianie wymagań z obszaru BHP i ochrony środowiska.
Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej LOTOS w ramach własnych systemów zarządzania, dodatkowo realizują audity
wewnętrzne, a także, jeżeli zachodzi taka potrzeba, audity dostawców.

Główne zmiany w systemach i kluczowe projekty zrealizowane w 2011 r.
System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ang. Enterprise Risk Management, ERM)
Grupa Kapitałowa LOTOS konsekwentnie kontynuuje wdrażanie oraz rozwijanie systemu zarządzania ryzykiem
korporacyjnym. Ma on na celu zapewnienie bezpiecznej i skutecznej realizacji celów strategicznych i operacyjnych grupy
kapitałowej. System wspiera podejmowanie szybkich, prawidłowych i świadomych decyzji na podstawie dokonanych
wcześniej analiz ryzyka. Wdrożone zasady identyfikacji i oceny ryzyka pozwalają na odpowiednio wczesne reagowanie na
występujące zagrożenia oraz ich częściowe lub całkowite ograniczenie. Poprzez opracowanie stosownych planów
postępowania, system ERM pozwala także na przygotowanie się na wypadek materializacji danego ryzyka. Grupa
Kapitałowa LOTOS identyfikuje również pojawiające się szanse oraz nowe możliwości i dąży do ich wykorzystania. Dzięki
zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym realizowane są działania - w ramach akceptowalnego poziomu ryzyka - które są
najbardziej optymalne z punktu widzenia działalności biznesowej organizacji. Istotnym elementem wspierającym
funkcjonowanie ERM, jest opracowanie i wdrożenie w oparciu o istniejącą w Grupie LOTOS infrastrukturę informatyczną
Portalu ERM.

Zarządzanie procesami
W Grupie LOTOS od wielu lat funkcjonuje zarządzanie procesowe, które zmienia się dynamicznie w zależności od zmian
zachodzących wewnątrz firmy i w jej otoczeniu. W 2011 r. rozpoczęto wdrażanie narzędzi, które pozwolą właścicielom
procesów, uwzględniając ich własne dobre praktyki, komunikować swoje wyniki, wykorzystując jednocześnie wszelkie
dostępne informacje na temat danego procesu, aby w efekcie uzyskać zoptymalizowany proces.

Zarządzanie projektami
Na podstawie pozytywnych doświadczeń wyniesionych z realizacji projektów inwestycji rzeczowych, w tym Programu 10+,
rozpoczęto proces prowadzący do wprowadzenia metodyki zarządzania projektami w stosunku do pozostałych
przedsięwzięć prowadzonych w Grupie LOTOS. W 2011 r. został dokonany przegląd istniejących w tym zakresie praktyk i
potrzeb oraz określono zasady i model wdrażania procesu zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.

System zarządzania energią (ang. Energy Management System, EnMS)
W 2011 r. zainicjowano proces wdrażania systemu zarządzania energią według wymagań norm: EN 16001:2009 oraz ISO
50001:2011. Rozpoczęto prace nad wprowadzeniem systemowych rozwiązań w zakresie postępowania z aspektami
energetycznymi, mających na celu podniesienie efektywności energetycznej Grupy LOTOS poprzez:
usystematyzowane i ustandaryzowane podejście do zarządzania energią (we wszystkich jej postaciach),
identyfikację znaczących aspektów energetycznych w odniesieniu do działalności Grupy LOTOS,
dokumentowanie podejmowanych zadań cząstkowych w obszarach objętych systemem EnMS,
identyfikację działań modernizacyjno-rozwojowych związanych z efektywnością energetyczną.

Szkoła Auditora
Kształtując spójną politykę dotyczącą prowadzenia auditów oraz zapewniając odpowiednio wyszkolonych auditorów,
zrealizowano w 2011 r. w ramach Szkoły Auditora cykl szkoleń przeznaczonych specjalnie dla auditorów w Grupie
Kapitałowej LOTOS. Szkolenia były dostosowywane do potrzeb i realiów organizacji oraz skupiały się na praktycznym
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rozwijaniu wszystkich umiejętności auditorskich.

Plany rozwoju
W 2012 r. będą kontynuowane rozpoczęte projekty i wdrażane nowe, które odpowiadają realnym potrzebom organizacji,
włączając je do istniejącego Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
wdrażanie Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM). Informacje o systemie zarządzania ryzykiem korporacyjnym w
Grupie Kapitałowej LOTOS przedstawiono w rozdziale „Zarządzanie ryzykiem”,
wdrażanie wymagań Systemu Zarządzania Energią (EnMS) w celu wsparcia działań zmierzających do poprawy wydajności
energetycznej w Grupie LOTOS. Proces realizowany będzie w zgodzie z celami „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” (w
zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz oddziaływania na środowisko) i celami ilościowymi w zakresie emisji gazów
cieplarnianych do roku 2020. Zamiarem Grupy LOTOS i jest wykorzystanie potencjału już zrealizowanych projektów
zwiększających efektywność energetyczną oraz wdrożenie najlepszych praktyk, rozwiązań i standardów technicznych, których
celem jest oszczędność energii,
doskonalenie zarządzania procesowego poprzez wdrażanie informatycznych narzędzi ułatwiających właścicielom procesów
pracę (w tym zamieszczanie i udostępnianie wyników z monitorowania procesów) oraz udostępnianie uczestnikom procesów
wszystkich niezbędnych do pracy informacji. Z dostępnych koncepcji zarządzania procesowego, będą wybierane najbardziej
optymalne rozwiązania lub ich elementy,
wdrażanie zarządzania projektowego przedsięwzięciami w Grupie Kapitałowej LOTOS ma na celu rozwój narzędzi i metod, które
pozwolą na skuteczne realizowanie strategii firmy. Opierając się na najlepszych światowych wzorcach i doświadczeniu oraz
wsparciu informatycznym, zostanie wprowadzony jednolity system pozwalający na:
wybór najlepszych przedsięwzięć pozwalających realizować cele strategiczne,
efektywną realizację tych przedsięwzięć,
skuteczne monitorowanie ich realizacji,
rzetelną ocenę osiągniętych rezultatów.
doskonalenie i rozbudowa funkcjonującego w Grupie Kapitałowej LOTOS Portalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
narzędzia służącego m.in. do dystrybucji wymagań wewnętrznych i aktów prawnych oraz do gromadzenia informacji dotyczących
ochrony środowiska, nadanych pełnomocnictw i wystawianych referencji.

Zobacz także:
Struktura organizacji
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Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem jest procesem wspierającym podejmowanie decyzji i
wybieranie rozwiązań najbardziej korzystnych dla Spółki.

W Grupie Kapitałowej LOTOS, w ramach procedury stanowiącej dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania, określone
są szczegółowe zasady identyfikacji i oceny ryzyka, sposobu monitorowania i raportowania oraz weryfikacji skuteczności
prowadzonych działań. Procedura ma na celu zapewnienie, że zaplanowane działania są realizowane cyklicznie, stosowana
metodologia jest optymalna i adekwatna do różnych obszarów działalności, a sam proces zarządzania ryzykiem, jest spójny
i skuteczny.
W Grupie Kapitałowej LOTOS zarządzanie ryzykiem korporacyjnym (ang. Enterprise Risk Management, ERM) ma na celu:
wspieranie zrównoważonego i stabilnego rozwoju w drodze do realizacji ustanowionych celów poprzez cykliczną i powtarzalną
identyfikację ryzyk, które mogą osiągnięcie tych celów zaburzyć,
zapewnianie kompleksowej wiedzy o ryzykach (zarówno zagrożeniach, jak i szansach) związanych z działalnością grupy
kapitałowej,
umożliwianie podejmowania szybkich i efektywnych decyzji na podstawie analizy ryzyka,
przygotowanie organizacji na natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia ryzyka.

W celu realizacji powyższych założeń wdrażane jest systemowe podejście do zarządzania ryzykiem obejmujące:
identyfikację ryzyk oraz ich ocenę jakościową i ilościową,
ustalenie strategii postępowania z ryzykiem,
wdrożenie zaplanowanych działań,
weryfikację skuteczności przeprowadzonych działań,
stały monitoring i kontrolę zarówno poziomu ryzyka, jak i statutu realizowanych działań,
ujednolicenie zasad komunikacji i raportowania.

Reakcja na ryzyko w Grupie LOTOS obejmuje cztery formy działań:
ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, np. poprzez działania kontrolne, wprowadzenie zmian w procesie itp.,
transfer, czyli przeniesienie ryzyka na inny podmiot, np. poprzez ubezpieczenie, outsourcing,
unikanie ryzyka poprzez wycofywanie się z danego obszaru ryzyka lub niepodejmowanie takich działań (jest to jednak najrzadziej
stosowana strategia),
akceptacja danego poziomu ryzyka, w przypadku, gdy nie da się już go ograniczyć, lub gdy ryzyko jest na tyle małe, że nie ma takiej
potrzeby.

Podstawowe zasady i zakres odpowiedzialności obowiązujący w systemie określa „Polityka Zarządzania Ryzykiem
Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS” dostępna dla wszystkich pracowników Spółki. W Grupie LOTOS działa
ponadto Komitet Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, który pełni funkcję opiniodawczą. Weryfikuje on przede wszystkim,
czy zaplanowane przez właścicieli ryzyk działania ograniczające ryzyko, są spójne z punktu widzenia funkcjonowania całej
grupy kapitałowej i nie powodują niebezpiecznego podniesienia poziomu ryzyka w innym obszarze działalności.
Raz do roku dokonywana jest ocena skuteczności Systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (w ramach tzw. oceny
dojrzałości). Jej wyniki wykorzystywane są w celu dalszego doskonalenia systemu. Informacje na temat funkcjonowania
systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym przekazywane są Zarządowi oraz Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS.

Kluczowe instrumenty
W Grupie LOTOS identyfikowane są ryzyka dla realizacji celów strategicznych oraz procesowych/operacyjnych.
Identyfikacja dokonywana jest najczęściej podczas warsztatów grupowych, ale także każdy pracownik ma obowiązek i
możliwość zgłaszania zauważonych zagrożeń i szans, które są związane z realizowanymi procesami i mogą mieć wpływ na
osiągnięcie wyznaczonych celów.
Ocena ryzyka dokonywana jest w dwóch perspektywach czasu: w okresie najbliższego roku oraz do końca okresu
obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej LOTOS, czyli obecnie do 2015 r. Dla każdego ryzyka szacowane jest
prawdopodobieństwo jego wystąpienia, a następnie wyceniane są skutki finansowe oraz skutki reputacyjne, jakie dane
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ryzyko może generować dla Grupy LOTOS. Uwzględniany jest tu zarówno wpływ na bezpieczeństwo ludzi, środowisko
naturalne, a także przewidywany odbiór przez kluczowych interesariuszy.
Dla wszystkich zarejestrowanych ryzyk wskazywane są stosowane środki kontroli i mechanizmy zabezpieczające oraz
sposób monitorowania danego ryzyka. Każde ryzyko posiada tzw. właściciela, który jest odpowiedzialny za jego nadzór,
monitorowanie według przyjętych kryteriów oraz wdrażanie ustalonych planów działań ograniczających ryzyko. Wyniki
monitorowania są cyklicznie raportowane.
Na podstawie przeprowadzonej oceny przygotowywana jest zagregowana Mapa Ryzyk Grupy Kapitałowej LOTOS. Jest to
dokument dynamiczny i podlegający okresowym aktualizacjom, co spowodowane jest zmiennością zewnętrznego
otoczenia, procesów biznesowych realizowanych w organizacji, zakończeniem realizacji jednych inwestycji i rozpoczęciem
kolejnych (a więc potencjalnie niosących nowe ryzyka), a także zastosowaniem działań ograniczających zidentyfikowane
ryzyko, co powoduje obniżenie wyceny danego ryzyka.
Wszystkie ryzyka, które oceniono jako znaczące z punktu widzenia realizowanych celów, poddawane są szczegółowym
analizom pod kątem czynników danego ryzyka i bieżącego sposobu zarządzania i monitorowania. W wyniku dokonanych
analiz, przygotowywane są plany ograniczania ryzyka oraz plany postępowania na wypadek jego materializacji.
W Grupie LOTOS prowadzone jest także zarządzanie ryzykiem w projektach, zwłaszcza inwestycyjnych. Kryteria oceny
ryzyka są nieco odmienne, gdyż zostały dostosowane do specyfiki obszaru zarządzania projektami. Zasady postępowania z
samym ryzykiem są jednak spójne w całej Spółce i pozwalają na skuteczną i bezpieczną realizację
zaplanowanych projektów.

Plany rozwoju
W Grupie LOTOS trwają prace nad implementacją oraz rozwojem narzędzia informatycznego wspierającego system
zarządzania ryzykiem korporacyjnym, pod kątem uzyskania większej funkcjonalności dla końcowych użytkowników oraz
przygotowywania wymaganych analiz.
W 2011 r. Grupa LOTOS zakończyła pierwszy etap budowy nowego kompleksowego narzędzia informatycznego do
wspierania ERM. System ten jest narzędziem, które będzie poddawane ciągłej rozbudowie i doskonaleniu funkcjonalności
na podstawie sugestii użytkowników oraz potrzeb procesowo-systemowych. Pozwoli na stały monitoring poziomu różnych
ryzyk, wykorzystując ustalone wskaźniki KRI (ang. k ey risk indicators) oraz zostanie zintegrowany z innymi systemami
Grupy LOTOS (np. z SAP) w celu bezpośredniego pobierania i wykorzystywania zgromadzonych tam danych.
Kontynuowane są również prace nad wspólną dla całej Grupy LOTOS bazą incydentów, czyli zdarzeń, które mogą mieć
wpływ na materializację ryzyk, których dotyczą, a także mogą informować o nowych, pojawiających się zagrożeniach lub
szansach, dotychczas niezidentyfikowanych.

Zobacz także:
Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie zrównoważonego rozwoju
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Dojrzałość organizacyjna
Wynik oceny za 2011 rok wskazuje, że Grupa LOTOS jest organizacją
ukierunkowaną na profesjonalizację podejmowanych działań.

W 2011 r. została przeprowadzona ocena dojrzałości organizacyjnej Grupy LOTOS za okres objęty niniejszym
sprawozdaniem. Taka ocena, zgodnie z przyjętym założeniem, dokonywana jest w cyklach rocznych przez audyt
wewnętrzny przy wsparciu konsultanta zewnętrznego.

Dojrzałość organizacyjna przedsiębiorstwa to osiągnięty poziom profesjonalizacji kluczowych rozwiązań
organizacyjnych, procesów i podejmowanych działań, a także ich zgodności z najlepszymi praktykami w
obszarze funkcjonowania organizacji i zarządzania nią, które stanowią czynnik wpływający na możliwość
odnoszenia sukcesów w zakresie ochrony i budowania wartości dla interesariuszy.

W związku z przyjętym przez Grupę LOTOS podejściem do zarządzania, zakładającym ciągłe doskonalenie, Spółka
podejmuje działania zmierzające do uzyskania obiektywnego zapewnienia dotyczącego dojrzałości przyjętych rozwiązań w
zakresie:
kontroli wewnętrznej,
zarządzania ryzykiem,
zgodności („compliance”),
przeciwdziałania nadużyciom,
ładu korporacyjnego.

W celu dokonania oceny powyższych systemów został opracowany na potrzeby Grupy LOTOS model oparty o najlepsze
praktyki biznesowe ujęte w modelu GRC (Governance, Risk Management, and Compliance) wypracowanym przez Open
Compliance & Ethics Group oraz inne źródła, np. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” odnoszące się do zasad
ładu korporacyjnego. Model ten zakłada jednolite podejście do dokonywania przeglądu i formułowania ocen w odniesieniu do
zaprojektowania poszczególnych systemów, jak i zgodności ich działania z zaprojektowaniem. Pozwala to formułować
zarówno ocenę każdego z systemów z osobna, jak również dokonywać kompleksowej oceny dojrzałości organizacyjnej
Spółki. Podejście to umożliwia identyfikowanie obszarów, w których zachodzi poprawa lub pogorszenie wyników, a także
formułowanie rekomendacji i inicjowanie działań usprawniających.
System kontroli wewnętrznej badano w aspekcie zarówno rozwiązań stanowiących ramy środowiska kontroli wewnętrznej, jak i
wbudowanych w poszczególne zdefiniowane w organizacji procesy. Oceniając system kontroli wewnętrznej, ustalono, że w
Grupie LOTOS zostały ustanowione, zaprojektowane w sposób odpowiadający wymogom dobrych praktyk, najważniejsze
kluczowe rozwiązania organizacyjno-procesowe składające się na ramy systemu kontroli wewnętrznej i funkcjonują one w
zgodności z zaprojektowaniem ustanowionych rozwiązań.
System zarządzania ryzykiem korporacyjnym badano w aspekcie zaprojektowania zagadnień związanych z zapewnieniem
prawidłowego zdefiniowania i funkcjonowania ram tego systemu oraz przeprowadzania identyfikacji i oceny ryzyk. Oceniając
system zarządzania ryzykiem korporacyjnym, ustalono, że w Grupie LOTOS opracowane i wdrożone zostały ramy
funkcjonowania systemu, które stanowią ważny czynnik dla zapewnienia, aby system ten mógł spełniać cel w postaci
rzeczywistego wspierania procesu zarządzania Spółką i kreowania wartości dodanej.
System zgodności („compliance”) oceniany jest przede wszystkim pod kątem poprawności rozwiązań skierowanych na
zapewnienie zgodności z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Oceniając system zapewnienia zgodności, ustalono, że w
Grupie LOTOS podejmowane są aktywne działania skierowane na zapewnienie zgodności realizowanych przez nią aktywności
oraz ustanowionych regulacji wewnętrznych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Spółka dba również o
zapewnienie zgodności faktycznie podejmowanych działań z wymaganiami zdefiniowanymi w funkcjonujących w organizacji
regulacjach wewnętrznych.
System przeciwdziałania nadużyciom badany jest pod kątem ustanowienia w Spółce rozwiązań służących przeciwdziałaniu
nadużyciom, a w tym ukierunkowanych na budowanie i pielęgnowanie właściwych postaw etycznych oraz działania związane z
procesem identyfikacji i oceny obszarów narażonych na nadużycia. Oceniając system przeciwdziałania nadużyciom, ustalono,
że wskazane jest podjęcie działań ukierunkowanych na podniesienie poziomu odporności Spółki na nadużycia poprzez
zbudowanie systemowego podejścia do przeciwdziałania nadużyciom.
Ład korporacyjny badano pod kątem kwestii związanych z efektywnością zarządzania i sprawnością organizacyjną wewnątrz
Spółki, jak i w relacjach z jej interesariuszami. Oceniając rozwiązania składające się na ład korporacyjny, ustalono, że Grupa
LOTOS ustanowiła większość kluczowych rozwiązań z zakresu ładu korporacyjnego zarówno dotyczących relacji pomiędzy
organami spółki, jak i o charakterze wewnętrznym (związanych z podejściem do zarządzania organizacją i jej zasobami), które
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odpowiadają formułowanym w tym zakresie standardom i stosowanym dobrym praktykom.

Wynik oceny dojrzałości organizacyjnej Spółki za 2011 r. wskazuje, że Grupa LOTOS jest organizacją, która ukierunkowana
jest na profesjonalizację podejmowanych działań oraz przyjmowanie rozwiązań stanowiących dobre praktyki w zakresie
funkcjonowania podmiotu i zarządzania nim. Generalnie poziom zaprojektowania i zgodności funkcjonowania z
zaprojektowaniem w większości systemów kształtuje się na poziomie „wysokim”, niemniej jednak występują różnice w
zakresie przyjęcia i stosowania dobrych praktyk w poszczególnych systemach wpływających na stan dojrzałości
organizacyjnej Spółki.
Ocena uzyskana przez Grupę LOTOS została osiągnięta w znacznym stopniu dzięki wysiłkom poczynionym w poprzednich
latach na rzecz zabezpieczenia wartości i funkcjonowania przedsiębiorstwa, których wyrazem są sprawnie działający
system kontroli wewnętrznej oraz rozwiązania tworzące ład korporacyjny i służące zapewnieniu zgodności. Rezultat ten był
możliwy również dzięki systematycznym działaniom skierowanym na ustanawianie i wbudowanie w sposób funkcjonowania
organizacji systemu zarządzania ryzykiem, który konsekwentnie wdrażany i powiązany z procesami decyzyjnym
zachodzącymi w Spółce, staje się istotnym czynnikiem w procesie kreowania wartości dla akcjonariuszy i
pozostałych interesariuszy.

Zobacz także:
Przeciwdziałanie nadużyciom
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Rada Nadzorcza
Rada analizuje kwestie zrównoważonego rozwoju: dostęp do surowców oraz
społeczny i środowiskowy wpływ Spółki na otoczenie.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej

Stałe komitety Rady Nadzorczej

Rada sprawuje stały nadzór nad
wszystkimi obszarami działalności

W skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS
VIII kadencji wchodzi obecnie 6 członków.

Stałe komitety Rady to: Komitet Audytu,
Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet

Spółki.

Wynagradzanie Rady Nadzorczej

Status niezależności

Unikanie konfliktu interesów

Zasady wynagradzania członków Rady
określiło Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki w 2000 roku.

Grupa LOTOS nie posiada informacji
dotyczących niezależności członków Rady
Nadzorczej VIII kadencji.

Spółka nie ma informacji dotyczących
zaistnienia w 2011 r. ewentualnych
konfliktów interesów w odniesieniu do
członków Rady.

Zaangażowanie w kwestie
zrównoważonego rozwoju
Rada w 2011 r. odniosła się do wyników,
szans i ryzyk Spółki w obszarach
kluczowych dla zrównoważonego
rozwoju.
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Kompetencje Rady Nadzorczej
Rada sprawuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.
Rada realizuje swoje zadania kolegialnie, jednakże może również delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia
określonych funkcji oraz powoływać stałe bądź doraźne komitety, sprawujące nadzór nad poszczególnymi sferami
działalności Spółki. Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz
Komitet Organizacji i Zarządzania.
Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie. Zasady działania organu określa Statut Grupy LOTOS oraz
Regulamin Rady Nadzorczej. Dokumenty są publicznie dostępne w internetowym portalu Grupy LOTOS.

Statut Grupy LOTOS Link → (http://w w w .lotos.pl/pobierz_plik/37250/)
Regulam in Walnych Zgrom adzeń Grupy LOTOS Link → (http://w w w .lotos.pl/pobierz_plik/35063/)
Regulam in Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Link → (http://w w w .lotos.pl/pobierz_plik/35062/)
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Skład Rady Nadzorczej
W skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VIII kadencji wchodzi obecnie
6 członków.

Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS w skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziewięciu członków, w tym
przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Rada
Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w głosowaniu
tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje
akcjonariuszem Spółki, jest on uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
Przewodniczący Rady jest powoływany przez Walne Zgromadzenie, natomiast wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są
przez Radę spośród jej członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.
Zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnych Zgromadzeń członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte
wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w
stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie
Nadzorczej. Akcjonariusz zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej powinien udostępnić Spółce ich
uzasadnienia wraz z życiorysami zawodowymi zgłoszonych kandydatur, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi
akcjonariuszom w celu dokonania weryfikacji ich kwalifikacji i doświadczenia.

Wiesław Skwarko
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Grupy LOTOS

Marcin Majeranowski
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS

Agnieszka Trzaskalska
Członek Rady Nadzorczej

Michał Rumiński
Członek Rady Nadzorczej

Grupy LOTOS

Grupy LOTOS

Oskar Pawłowski
Sekretarz Rady
Nadzorczej
Grupy LOTOS

Małgorzata Hirszel
Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS

Wiesław Skwarko

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS
Członkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pozostaje od 30 czerwca 2008 r.
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Wiesław Skwarko

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS
Członkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pozostaje od 30 czerwca 2008 r.
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Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie.
W latach 1987-1994 asystent w Szkole Głównej Handlowej. Od 1990 do 1999
roku sprawował funkcję Partnera w Access Sp. z o.o., następnie wszedł w skład
Zarządu firmy Rothschild Polska Sp. z o.o. W latach 2005-2006 pracował na
stanowisku Dyrektora Biura Prywatyzacji w Nafcie Polskiej S.A. W 2006 r. objął
stanowisko Dyrektora ds. Strategii Finansowej i Rozwoju Kapitałowego w spółce
CTL Maczki Bór w Sosnowcu, a następnie w CTL Logistics S.A. w Warszawie.
Od 10 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. pełnił funkcję Członka Zarządu w
Nafcie Polskiej S.A., natomiast od 1 stycznia 2010 r. do końca kwietnia 2011 r.
sprawował funkcję Likwidatora w spółce Nafta Polska S.A. w likwidacji. Od 27
października 2010 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ZAK S.A. w Kędzierzynie
Koźlu.

Marcin Majeranowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS
Do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS został powołany 29 lutego 2012 r.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2003 r. wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę
Radców Prawnych w Warszawie. Uczestnik szeregu kursów, w tym kursu prawa
porównawczego w ramach Faculté Internationale de Droit Comparé
organizowanego przez Uniwersytet im. Roberta Schumana w Strasbourgu.
Od 1997 r. pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa. W latach 2006-2010 pełnił
funkcję Dyrektora Departamentu Zastępstwa Procesowego, gdzie poza obsługą
postępowań sądowych zdobył m.in. doświadczenie w zakresie
międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego oraz arbitrażu handlowego. Od 2010
r. jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Spółek Kluczowych,
do którego zadań należy w szczególności wykonywanie praw i obowiązków
Skarbu Państwa wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach prawa
handlowego, przygotowywanie rozwiązań systemowych z obszaru nadzoru
właścicielskiego nad podmiotami o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa
oraz koordynowanie i wykonywanie zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rad nadzorczych, w
tym Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu
S.A.

Oskar Pawłowski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS
Członkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS jest od 11 lutego 2010 r.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Cambridge w zakresie prawa brytyjskiego i
prawa Unii Europejskiej.
W 2006 roku ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców w
Poznaniu i został wpisany na listę radców prawnych.
W latach 2000-2002 prawnik w Kancelarii Prawnej Głowacki, Grynhoff, Hałaziński
s.j. W latach 2002-2003 prawnik w Kancelarii D. Janczak i Wspólnicy Sp.
k./Domański Zakrzewki Palinka Sp. k. – Ernst & Young Law Alliance – Grupa
Energetyczna, natomiast od 2003 r. do 2007 r. w Kancelarii Radcy Prawnego
Włodzimierz Głowacki. Obecnie Partner Zarządzający w Kancelarii Prawnej Oskar
Pawłowski i Wspólnicy Sp. k.
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej.
Specjalizuje się w otoczeniu regulacyjnym przedsiębiorstw sektora
energetycznego oraz obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami i procesu
inwestycyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa spółek oraz
fuzji i przejęć.
Pełni funkcję Arbitra Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki
Przemysłowej i Odbiorców Energii. Włada językiem angielskim. Autor publikacji
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„Prawa odbiorców energii elektrycznej i sposób ich ochrony” (Rynek Energii,
2/2009), „Badanie stanu prawnego nieruchomości due dilligence” (Inwestor,
1/2010).

Małgorzata Hirszel

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS
Członkiem Rady Nadzorczej pozostaje od 30 czerwca 2008 r.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz
studiów podyplomowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: studia europejskie). Doktorantka
Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Nauk Prawnych.
Od 2000 r. zatrudniona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do 2002 r.
zajmowała stanowisko Głównego Specjalisty/Radcy Szefa KPRM, następnie
Radcy Wiceprezesa RM i Radcy Prezesa Rady Ministrów w Departamencie
Ekonomiczno-Społecznym (później przekształconym w Departament Komitetu
RM). Od 2002 do 2006 roku pełniła funkcję p.o. zastępcy Dyrektora Departamentu
ds. Gospodarczych w ww. Departamencie. Następnie p.o. Dyrektora
Departamentu Programowego KPRM. Od 2007 r. Dyrektor Departamentu
Komitetu Rady Ministrów i Sekretarz stałego Komitetu Rady Ministrów.
Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach SP złożyła w
2002 r.

Agnieszka Trzaskalska

Członek Rady Nadzorczej Grupy LOTOS
Do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS została powołana 29 lutego 2012 r.
Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego, gdzie studiowała na kierunku prawo.
Od 1999 r. pracuje w Ministerstwie Skarbu Państwa na różnych stanowiskach w
następujących departamentach: Departament Agencji i Fundacji, Departament
Instytucji Finansowych, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V i
IV. Obecnie Naczelnik Wydziału w Departamencie Prywatyzacji, gdzie koordynuje
projekty zbycia pakietów akcji/udziałów spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek oraz nadzoru
właścicielskiego, jak również zdobyte w organach nadzoru spółek prawa
handlowego i innych podmiotów, w tym m.in. jako: Wiceprzewodnicząca/Członek
Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (2007 r.- obecnie),
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej LOTOS Petrobaltic S.A. (2007- 2012),
Członek Rady Fundacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w
Warszawie (2000- 2003), Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej PKRB FABUD
S.A. w Siemianowicach Śląskich (2005-2007).

Michał Rumiński

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS
Członkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS jest od 11 lutego 2010 r.
Absolwent University of Chicago - Booth School of Business, Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego.
Obecnie Prezes Zarządu ABC Data S.A. Od 2007 r. w ramach współpracy z
Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures pełni funkcje: Partner Inwestycyjny,
Członek Zarządu spółki ABC Data S.A., Prezes Zarządu i Partner Zarządzający
Cleantech Venture Partners. Wcześniej (do momentu sprzedaży przez MCI akcji
w tych spółkach) pełnił także funkcję członka Rady Nadzorczej Grupy Lew Sp. z
o.o. oraz Bankier.pl S.A. W latach 2000-2007 związany z KBC Group, w tym od
2004 r. na stanowisku Dyrektora ds. Corporate Finance w KBC Securities SA.,
gdzie był odpowiedzialny za zbudowanie strategii i utworzenie działu corporate
finance w banku inwestycyjnym KBC Securities w Polsce. Wcześniej zarządzał
działem bankowości inwestycyjnej w Kredyt Banku.
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Autor publikacji „Kryzys walutowy 1997 roku a restrukturyzacja sektora
finansowego i sektora przedsiębiorstw w Korei Południowej”, Narodowy Bank
Polski (wrzesień 2004), „Wolny przepływ kapitału we Wspólnocie Europejskiej”,
INFOR (luty 2000).

W 2011 r. Rada Nadzorcza Grupy LOTOS działała w następującym składzie:
Od 1 stycznia 2011 r. do 27 czerwca 2011 r. skład Rady Nadzorczej VII kadencji przedstawiał się następująco:
1. Wiesław Skwarko – przewodniczący,
2. Leszek Starosta – wiceprzewodniczący,
3. Oskar Pawłowski – sekretarz,
4. Małgorzata Hirszel – członek,
5. Michał Rumiński – członek,
6. Rafał Wardziński – członek,
7. Ewa Sibrecht-Ośka – członek,
8. Rafał Lorek – niezależny członek.

W związku z upływającą VII kadencją Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS 27
czerwca 2011 r., zgodnie § 11 ust. 1 Statutu Spółki, na mocy uchwały nr 24 ustaliło liczę członków Rady Nadzorczej
kolejnej - VIII kadencji na siedem osób i stosownie do postanowień art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9
pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki powołało następujących członków Rady Nadzorczej VIII kadencji: Leszka Starostę, Oskara
Pawłowskiego, Małgorzatę Hirszel, Michała Rumińskiego, Rafała Wardzińskiego oraz Ewę Sibrecht-Ośka.
Zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu Spółki akcjonariusz – Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa,
powołał Wiesława Skwarko do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS na okres VIII wspólnej trzyletniej kadencji z dniem odbycia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 27 czerwca 2011 r. Wyżej wymienione Zgromadzenie, działając na podstawie
11 ust. 4 Statutu Grupy LOTOS, na mocy uchwały nr 31 powierzyło funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII
kadencji Wiesławowi Skwarko.
W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VIII kadencji na dzień 27 czerwca 2011 r. przedstawiał się
następująco:
1. Wiesław Skwarko – przewodniczący,
2. Rafał Wardziński – wiceprzewodniczący, (wyb ór na wiceprzewodniczącego RN 11 lipca 2011 r.)
3. Oskar Pawłowski – sekretarz, (wyb ór na sekretarza RN 11 lipca 2011 r.)
4. Leszek Starosta – członek,
5. Małgorzata Hirszel – członek,
6. Michał Rumiński – członek,
7. Ewa Sibrecht Ośka – członek.

Ewa Sibrecht-Ośka złożyła 8 listopada 2011 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS. W związku z
powyższym Rada Nadzorcza od 8 listopada 2011 r. działała w ograniczonym składzie osobowym w stosunku do liczby
członków Rady określonej uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 27 czerwca 2011 r. na siedem osób.
Na dzień 31 grudnia 2011 r. skład Rady Nadzorczej VIII kadencji przedstawiał się następująco:
1. Wiesław Skwarko – przewodniczący,
2. Rafał Wardziński – wiceprzewodniczący,
3. Oskar Pawłowski – sekretarz,
4. Leszek Starosta – członek,
5. Małgorzata Hirszel – członek,
6. Michał Rumiński – członek.

Rafał Wardziński, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS, złożył 27 stycznia 2012 r.
oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie, co spowodowało, iż skład osobowy tego organu spadł poniżej
przewidzianej Statutem minimalnej liczby sześciu osób. Skutkiem powyższego od 27 stycznia 2012 r. do czasu
uzupełnienia składu Rada Nadzorcza nie mogła wykonywać obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz Statutu Spółki. Utrata bytu przez Radę Nadzorczą, jako organu Spółki, nie
wpłynęła jednak na mandaty pozostałych jej Członków, którzy po uzupełnieniu składu nadal pełnią swoje funkcje. Wyżej
wymieniona zasada odnosi się również do Komitetów Rady Nadzorczej, które także nie mogły w tym okresie funkcjonować.
W związku z zaistniałymi okolicznościami 29 lutego 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS dokonało
zmian w składzie Rady Nadzorczej VIII kadencji, powołując do składu organu nadzorczego Agnieszkę Trzaskalską i Marcina
Majeranowskiego oraz odwołując Leszka Starostę.
W rezultacie wprowadzonych zmian skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VIII wspólnej kadencji od 29 lutego 2012 r. oraz
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na dzień przekazania niniejszego raportu przedstawiał się następująco:
1. Wiesław Skwarko – przewodniczący,
2. Marcin Majeranowski – wiceprzewodniczący (wybór na wiceprzewodniczącego RN 8 marca 2012 r.),
3. Oskar Pawłowski – sekretarz,
4. Małgorzata Hirszel – członek,
5. Agnieszka Trzaskalska – członek,
6. Michał Rumiński – członek.
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Stałe komitety Rady Nadzorczej
Stałe komitety Rady to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz
Komitet Organizacji i Zarządzania.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS może powoływać stałe lub doraźne Komitety, mające charakter organów pomocniczych,
doradczych i opiniotwórczych.
W skład każdego Komitetu wchodzi od trzech do pięciu osób wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
Pracami Komitetu kieruje przewodniczący wybierany przez Radę Nadzorczą spośród członków Komitetu. Wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach poszczególnych Komitetów.
Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz
Komitet Organizacji i Zarządzania. Szczegółowe kompetencje Komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej oraz
Regulaminy Komitetów.

Komitet Audytu
Zadaniem Komitetu Audytu jest stałe doradztwo Radzie Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania zasad
sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki.
W 2011 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. działał w następującym składzie:
Od 1 stycznia do 27 czerwca 2011 r. (do końca VII kadencji Rady Nadzorczej):
1. Michał Rumiński – przewodniczący,
2. Rafał Lorek,
3. Oskar Pawłowski,
4. Wiesław Skwarko,
5. Rafał Wardziński.

W związku z wyborem przez Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2011 r. Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji, Rada
Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, 11 lipca 2011 r. dokonała wyboru Komitetu Audytu w następującym
składzie:
1. Michał Rumiński – przewodniczący (wyb ór na przewodniczącego Komitetu 11 sierpnia 2011 r.)
2. Oskar Pawłowski,
3. Ewa Sibrecht-Ośka,
4. Wiesław Skwarko,
5. Rafał Wardziński.

Po złożeniu 8 listopada 2011 r. przez Ewę Sibrecht-Ośkę rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS skład
Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawiał się następująco:
1. Michał Rumiński – przewodniczący,
2. Oskar Pawłowski,
3. Wiesław Skwarko,
4. Rafał Wardziński.

Od 27 stycznia 2012 r. (rezygnacja Rafała Wardzińskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej) do 29 lutego 2012 r. –
Komitet Audytu nie funkcjonował.
Po dokonaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej VIII kadencji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 lutego 2012 r.
(odwołany: Leszek Starosta; powołani: Agnieszka Trzaskalska oraz Marcin Majeranowski), Rada na pierwszym posiedzeniu
w zmienionym składzie, które odbyło się 8 marca 2012 r., powołała do składu Komitetu Audytu spośród członków Rady Marcina Majeranowskiego.
Mając powyższe na uwadze, skład Komitetu Audytu od 8 marca 2012 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
przedstawiał się następująco:
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1. Michał Rumiński – przewodniczący,
2. Oskar Pawłowski,
3. Wiesław Skwarko,
4. Marcin Majeranowski.

Komitet Strategii i Rozwoju
Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w kwestiach
planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki oraz dotyczących wieloletnich strategii Spółki.
W 2011 r. Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS działał w następującym składzie:
Od 1 stycznia do 27 czerwca 2011 r. (do końca VII kadencji Rady Nadzorczej):
1. Wiesław Skwarko – przewodniczący,
2. Małgorzata Hirszel,
3. Michał Rumiński,
4. Leszek Starosta,
5. Rafał Wardziński.

W związku z wyborem przez Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2011 r. Rady Nadzorczej VIII kadencji, Rada Nadzorcza na
pierwszym posiedzeniu 11 lipca 2011 r. dokonała wyboru Komitetu Strategii i Rozwoju, który do 31 grudnia 2011 r. działał w
następującym składzie:
1. Wiesław Skwarko – przewodniczący, (wyb ór na przewodniczącego Komitetu 11 lipca 2011 r.),
2. Małgorzata Hirszel,
3. Michał Rumiński,
4. Leszek Starosta,
5. Rafał Wardziński.

Od 27 stycznia 2012 r. (rezygnacja Rafała Wardzińskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej) do 29 lutego 2012 r. –
Komitet Strategii i Rozwoju nie funkcjonował.
W związku z zaistniałymi okolicznościami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 lutego 2012 r. zadecydowało o zmianach
składu Rady Nadzorczej VIII kadencji (odwołany: Leszek Starosta; powołani: Agnieszka Trzaskalska oraz Marcin
Majeranowski), a Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie 8 marca 2012 r. zadecydowała o
powołaniu do składu Komitetu Strategii i Rozwoju spośród członków Rady: Agnieszki Trzaskalskiej oraz Marcina
Majeranowskiego.
Mając powyższe na uwadze, skład Komitetu Strategii i Rozwoju od 8 marca 2012 r. oraz na dzień przekazania niniejszego
raportu przedstawiał się następująco:
1. Wiesław Skwarko – przewodniczący
2. Małgorzata Hirszel,
3. Michał Rumiński,
4. Agnieszka Trzaskalska,
5. Marcin Majeranowski.

Komitet Organizacji i Zarządzania
Zadaniem Komitetu Organizacji i Zarządzania jest przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i rekomendacji dotyczących
struktury zarządzania, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry,
umożliwiających osiąganie strategicznych celów Spółki.
W 2011 r. Komitet Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS działał w następującym składzie:
Od 1 stycznia do 27 czerwca 2011 r. (do końca VII kadencji Rady Nadzorczej):
1. Leszek Starosta – przewodniczący,
2. Małgorzata Hirszel,
3. Oskar Pawłowski,
4. Michał Rumiński,
5. Ewa Sibrecht-Ośka.

W związku z wyborem przez Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2011 r. Rady Nadzorczej VIII kadencji, Rada Nadzorcza na
pierwszym posiedzeniu 11 lipca 2011 r. dokonała wyboru Komitetu Organizacji i Zarządzania, w następującym składzie:
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1. Leszek Starosta – przewodniczący, (wyb ór na przewodniczącego Komitetu 11 lipca 2011 r.),
2. Małgorzata Hirszel,
3. Oskar Pawłowski,
4. Michał Rumiński,
5. Ewa Sibrecht-Ośka.

Po złożeniu 8 listopada 2011 r. przez Ewę Sibrecht-Ośkę rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS skład
Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawiał się następująco:
1. Leszek Starosta – przewodniczący,
2. Małgorzata Hirszel,
3. Oskar Pawłowski,
4. Michał Rumiński.

Od 27 stycznia 2012 r. (rezygnacja Rafała Wardzińskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej) do 29 lutego 2012 r. –
Komitet Organizacji i Zarządzania nie funkcjonował.
W związku z zaistniałymi okolicznościami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 lutego 2012 r. zadecydowało o zmianach
składu Rady Nadzorczej VIII kadencji (odwołany: Leszek Starosta - pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego
Komitetu Organizacji i Zarządzania; powołani: Agnieszka Trzaskalska oraz Marcin Majeranowski). Z uwagi na powyższe
Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie, które odbyło się 8 marca 2012 r., dokonała
uzupełnienia składu Komitetu Organizacji i Zarządzania poprzez powołanie spośród członków Rady Marcina
Majeranowskiego oraz Agnieszki Trzaskalskiej - powierzając jej funkcję przewodniczącej. Ponadto podczas wyżej
wymienionego posiedzenia Michał Rumiński złożył rezygnację z pracy we wspomnianym Komitecie.
Mając powyższe na uwadze skład Komitetu Organizacji i Zarządzania od 8 marca 2012 r. oraz na dzień przekazania
niniejszego raportu przedstawiał się następująco:
1. Agnieszka Trzaskalska – przewodnicząca (wyb ór na przewodniczącą Komitetu 8 marca 2012 r.),
2. Małgorzata Hirszel,
3. Oskar Pawłowski,
4. Marcin Majeranowski.
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Wynagradzanie Rady Nadzorczej
Zasady wynagradzania członków Rady określiło Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki w 2000 roku.

Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS podlegają ograniczeniom i zasadom określonym w Ustawie z
dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz. 306,
z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniami Ustawy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło w 2000 r. zasady
wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z nimi:
członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego,
wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń, jednak nie dotyczy to miesięcy, w których członek
Rady nie był obecny z przyczyn nieusprawiedliwionych na żadnym z posiedzeń,
wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło
w czasie trwania miesiąca kalendarzowego,
Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady powierzonych im funkcji oraz, zgodnie z
ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera od wynagrodzeń zaliczki na podatek dochodowy.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ww. Ustawy, Członkom Rady Nadzorczej w 2011 r. przysługiwało indywidualne
wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej w 2010 r.
Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w 2011 r.
Kw ota (w zł)
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Wiesław Skwarko

41.454,96

Rafał Wardziński

41.454,96

Oskar Pawłowski

41.454,96

Małgorzata Hirszel

41.454,96

Michał Rumiński

41.454,96

Leszek Starosta

41.454,96

Ewa Sibrecht-Ośka

38.921,58

Rafał Lorek

23.836,53
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Status niezależności
Grupa LOTOS nie posiada informacji dotyczących niezależności członków Rady
Nadzorczej VIII kadencji.

Termin „niezależni członkowie rady nadzorczej” zawarty został w odniesieniu do spółek publicznych w zbiorze „Dobrych
praktyk spółek notowanych na GPW”, stanowiących wyrażenie tradycji polskiego ruchu corporate governance i mających na
celu m.in. umacnianie transparentności spółek giełdowych.
Zgodnie z zasadą nr 6 z działu III przywołanych powyżej Dobrych Praktyk przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej
powinno spełniać kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.
dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady
(nadzorczej). Ponadto nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, w rozumieniu niniejszej zasady osoba,
będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, a także posiadająca rzeczywiste i istotne
powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
W związku z powyższym termin niezależnego członka rady nadzorczej oznacza osoby niepozostające w jakichkolwiek
relacjach z akcjonariuszami, spółką lub jej pracownikami, co mogłyby być dla nich potencjalnym źródłem konfliktu interesu.
W odniesieniu do ostatnich 6 miesięcy funkcjonowania Rady Nadzorczej VII kadencji, przypadających na I połowę 2011 r.,
Grupa LOTOS posiadała informację dotyczącą niezależności jedynie jednego z członków Rady Nadzorczej – Rafała Lorka.
Wobec powyższego zasada niezależności nie była w 2011 r. w pełni stosowana przez Spółkę.
Grupa LOTOS nie posiada informacji dotyczących niezależności członków Rady Nadzorczej VIII kadencji. Stosowanie przez
Spółkę zasady nr 6 z działu III „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” będzie możliwe po otrzymaniu informacji
dotyczącej powołania lub uznania co najmniej dwóch członków rady nadzorczej za członków niezależnych, zgodnie z
kryteriami zawartymi w załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.
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Unikanie konfliktu interesów
Spółka nie ma informacji dotyczących zaistnienia w 2011 r. ewentualnych
konfliktów interesów w odniesieniu do członków Rady.

Zgodnie z regulacjami ustawowymi wynikającymi z przepisu art. 387 KSH mającymi na celu niedopuszczenie do połączenia
funkcji nadzoru i zarządzania, przede wszystkim z punktu widzenia rady nadzorczej, członek zarządu, prokurent, likwidator,
kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być
jednocześnie członkiem rady nadzorczej. Ww. norma stanowi o zakazie kumulowania funkcji w organie nadzoru spółki
kapitałowej ze stanowiskiem członka zarządu z uwagi na założenie, że nadzorowany nie może być jednocześnie
nadzorującym.
Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa, zgodnie z zasadami nr 2 i 4 zawartymi w dziale III „Dobrych praktyk
spółek notowanych na GPW” członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich
powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na
stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę. Ponadto o zaistniałym konflikcie interesów lub
możliwości jego powstania członek rady nadzorczej powinien poinformować radę nadzorczą i powstrzymać się od zabierania
głosu w dyskusji oraz głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Wyżej opisane działania leżą
w gestii członków rad nadzorczych spółek giełdowych.
Członkowie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS dwa razy do roku, na potrzeby przygotowywanych sprawozdań finansowych
(rocznych i półrocznych) składają oświadczenia, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF), zawierające ujawnienia dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi stosownie do uregulowań zawartych w
MSR 24 Transakcje z jednostkami. Z oświadczeń członków Rady Nadzorczej Spółki złożonych za 2011 r. wynika, że żaden
z nich nie miał powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogącej mieć wpływ na stanowisko członka Rady
Nadzorczej w sprawach rozstrzyganych przez Radę Nadzorczą, z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi
nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS.
Spółka nie posiada informacji dotyczących kwestii zaistnienia w 2011 r. ewentualnych konfliktów interesów lub możliwości
ich powstania, o których członek Rady Nadzorczej w przypadku ich wystąpienia powinien poinformować Radę i w
konsekwencji powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad uchwałą w tej sprawie.
Niezależnie od wspomnianych powyżej regulacji członkowie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS z chwilą powołania ich do Rady
zobowiązani są do składania oświadczeń o niewykonywaniu działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Grupy
LOTOS oraz, że nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej ani członkiem organu spółki
kapitałowej czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
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Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego
rozwoju
Rada w 2011 r. odniosła się do wyników, szans i ryzyk Spółki w obszarach
kluczowych dla zrównoważonego rozwoju.

Wychodząc naprzeciw międzynarodowym standardom w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, które stanowią istotny
element prawa międzynarodowego, a na gruncie prawa polskiego zostały podniesione do rangi konstytucyjnej w artykule 5.
Konstytucji RP, Rada Nadzorcza implementując zasadę zrównoważonego rozwoju, objęła analizą kluczowe dla działalności
Grupy LOTOS obszary i zagadnienia - zarówno w aspekcie dostępu do surowców naturalnych, jak i społecznego oraz
środowiskowego oddziaływania koncernu na otoczenie.
Na przestrzeni 2011 r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie 6 posiedzeń, podejmując 41 uchwał, w tym jedną w trybie pisemnym
(Rada Nadzorcza VII kadencji odbyła 3 posiedzenia i podjęła 27 uchwał, Rada Nadzorcza VIII kadencji zebrała się 3 razy i
podjęła 14 uchwał).
Do głównych zagadnień, omawianych przez Radę Nadzorczą w 2011 r., odnoszących się do oceny wyników, szans i ryzyk
Spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju, należy zaliczyć:
działalność poszukiwawczo-wydobywczą,
bieżące wyniki finansowe Grupy LOTOS i jej spółek zależnych oraz realizacja budżetu na 2011 r.,
przebieg realizacji inwestycji Programu 10+,
sprzedaż przez Grupę LOTOS 100% udziałów spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o.,
finansowanie przez Grupę LOTOS przedsięwzięć społecznych,
działalność sponsoringową Spółki.

Działania Rady Nadzorczej podlegają ocenie dokonywanej przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu Spółki
do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielanie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków. Podstawę decyzji Walnego Zgromadzenia o udzieleniu absolutorium stanowi przedkładana corocznie przez
Radę Nadzorczą, zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, ocena sytuacji Spółki, zawierająca m.in. zagadnienia
odnoszące się do wskazanych wyżej kwestii z dziedziny zrównoważonego rozwoju.
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Zarząd
W 2011 roku Zarząd Grupy LOTOS uhonorowano odznaczeniami państwowymi
za sukcesem zakończoną realizację Programu 10+.

Kompetencje Zarządu

Skład Zarządu

Wynagradzanie Zarządu

Zarząd prowadzi wszelkie sprawy
korporacyjne Grupy LOTOS.

W skład Zarządu Grupy LOTOS VII
kadencji wchodzą 4 osoby.

W odniesieniu do zasad wynagradzania
Zarządu Spółki mają zastosowanie
przepisy tzw. ustawy kominowej.

Unikanie konfliktu interesów
W odniesieniu do kwestii konfliktu
interesów koncern stosuje się do
„Dobrych praktyk spółek notowanych na
GPW”.

1

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011

LOTOS Raport Roczny 2011 / Ład korporacyjny / Zarząd / Kompetencje Zarządu

Kompetencje Zarządu
Zarząd prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS.

Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS. Nie dotyczy to
spraw, które są zastrzeżone dla kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, a także tych, które przekraczają
zakres zwykłego zarządu przedsiębiorstwem dla poszczególnych członków Zarządu. Zarząd Grupy LOTOS działa na
podstawie Statutu Grupy LOTOS oraz Regulaminu Zarządu. Dokumenty są publicznie dostępne w internetowym portalu
Grupy LOTOS.

Regulam in Zarządu Grupy LOTOS Link → (http://w w w .lotos.pl/pobierz_plik/35061/)
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Skład Zarządu
W skład Zarządu Grupy LOTOS VII kadencji wchodzą 4 osoby.

Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS w skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym prezes i wiceprezesi
Zarządu, którzy powoływani są przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Prezes,
wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani lub zawieszeni z ważnych powodów przez
Radę Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji.
W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu Zarząd Grupy LOTOS
VII kadencji działał w składzie czterech osób:
1. Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor generalny,
2. Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. ekonomiczno–finansowych,
3. Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. produkcji i rozwoju,
4. Maciej Szozda – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. handlu.

Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu, Dyrektor
generalny

Marek Paweł
Sokołowski
Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds. produkcji i
rozwoju

Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds.
ekonomicznofinansowych

Maciej Szozda
Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds. handlu

Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu, Dyrektor generalny
Funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 12 marca 2002 r. Zarządza
całokształtem działalności Spółki oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie
działania. Pełni również obowiązki Wiceprezesa Zarządu ds. poszukiwań i
wydobycia. Nadzoruje również spółki segmentu zarządczego i segmentu
poszukiwawczo-wydobywczego w strukturze korporacyjnej grupy kapitałowej.
Ukończył Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie, Podyplomowe Studia na Politechnice Gdańskiej –
Organizacja, Ekonomika i Zarządzanie Przemysłem oraz MBA INSEAD,
Fontainebleau, a także wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i
zagranicznych z zakresu zarządzania.
W 1977 r. rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w
Elblągu (od 1990 r. ABB Zamech Sp. z o. o.). W latach 1990-1996 był Prezesem
Zarządu i Dyrektorem Generalnym ABB Zamech Ltd. Kolejne dwa lata pracował w
centrali ABB Ltd. w Zurichu na stanowisku Wiceprezesa na Europę Centralną i
Wschodnią. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Wiceprezesa i Zastępcy Dyrektora
Generalnego w ZML Kęty S.A. Od 2001 r. kierował założoną przez siebie firmą
konsultingową Paweł Olechnowicz - Consulting.
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Marek Paweł Sokołowski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. produkcji i rozwoju
Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 19 kwietnia 2002 r.
Zarządza całokształtem spraw pionu produkcji, pionu techniki, pionu rozwoju
technologii (w tym działalności środowiskowej oraz BHP), pionu inwestycji
(inwestycji związanych z rozwojem technicznym i technologicznym) oraz ponosi
odpowiedzialność w tym zakresie działania.
Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, studia podyplomowe w
zakresie realizacji inwestycji w przemyśle oraz wiele specjalistycznych szkoleń
krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania.
W Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS) pracuje od 1973 r. Od 1990 r.
jako Dyrektor Techniczny i Członek Zarządu. Odpowiadał za utrzymanie ruchu
rafinerii oraz realizację inwestycji przez trzy kadencje. Zarządzał realizacją
programu rozbudowy i modernizacji rafinerii gdańskiej w latach 1996-2000. Od
połowy 2000 r. pracował jako Szef Służb Technicznych i Prokurent Spółki. W
latach 2004-2011, jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. produkcji i rozwoju był
odpowiedzialny m.in. za realizację rozbudowy rafinerii (Program 10+). Nadzoruje
również spółki segmentu operacyjnego w strukturze korporacyjnej grupy
kapitałowej.

Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych
Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 19 czerwca 2006 r.
Zarządza całokształtem działalności ekonomiczno-finansowej i rachunkowej
Spółki, a także zagadnień w zakresie posiadanych aktywów i procesów
restrukturyzacyjnych oraz ponosi odpowiedzialność za niniejszy zakres działania.
Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz wiele
specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i
ekonomii.
W latach 1994-1997 pracował w Stoczni Gdynia S.A. W 1997 r. rozpoczął pracę
w Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS), od 1999 r. kierował służbami
kontrolingu Spółki. Od połowy 2002 r. zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych. Od kwietnia 2005 r. do czerwca 2006 r. był
również Prokurentem Spółki.

Maciej Szozda
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. handlu
Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 1 lipca 2009 r. Zarządza
całokształtem spraw związanych z efektywnym zarządzaniem procesami
sprzedaży, zaopatrzenia i dystrybucji w Grupie Kapitałowej LOTOS oraz ponosi
odpowiedzialność w tym zakresie działania. Nadzoruje również spółki segmentu
handlowego w strukturze korporacyjnej grupy kapitałowej.
Ukończył Wydział Handlu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 1980 r. pracował w PHZ Labimex. W latach 1983-1984 był zatrudniony w
KMW Engineering na stanowisku Dyrektora Zarządzającego. Następnie do 1986 r.
przebywał w USA, jako Kierownik Kontraktu. W 1986 r. rozpoczął pracę w
Przedsiębiorstwie Zagranicznym Ipaco na stanowisku Dyrektora, zaś w latach
1987–1989 pełnił funkcję Export Managera w Sinexim Gmbh w Berlinie Zach. Od
1989 r. prowadził własną działalność gospodarczą, m.in. w Easey Garments UK
Ltd. (Easy Jeans), jako Szef Przedstawicielstwa na teren Polski i krajów WNP. W
2002 r. związał swoją karierę z PKN Orlen S.A., obejmując kolejno stanowiska:
Dyrektora Biura Planowania i Rozwoju Sieci Detalicznej, Dyrektora Biura Rozwoju
Sieci Detalicznej – Europa, Dyrektora Wykonawczego ds. sprzedaży detalicznej.
Od października 2008 r. do lutego 2009 r. sprawował funkcję Członka Rady
Nadzorczej Orlen Deutschland AG. Od 2007 r. do marca 2009 r. pracował w
spółce z grupy kapitałowej PKN Orlen, tj. AB VENTUS NAFTA z siedzibą w
Wilnie, obejmując funkcję Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu.

Stanowiska zajmowane przez członków Zarządu Grupy LOTOS w innych spółkach w 2011 r.
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Spółka

Funkcja

Okres

Rada Dyrektorów
LOTOS E&P Norge AS

przewodniczący

1.01. - 31.12.2011 r.
oraz na dzień przekazania
niniejszego raportu

Rada Dyrektorów
AB LOTOS Geonafta

przewodniczący

26.04. - 31.12.2011 r.
oraz na dzień przekazania
niniejszego raportu

Rada Nadzorcza
LOTOS Czechowice S.A.

przewodniczący

1.01. - 31.12.2011 r.
oraz na dzień przekazania
niniejszego raportu

Rada Nadzorcza
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.

przewodniczący

1.01. - 31.12.2011 r.
oraz na dzień przekazania
niniejszego raportu

Rada Nadzorcza
LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

wiceprzewodniczący

1.01. - 31.12.2011 r.
oraz na dzień przekazania
niniejszego raportu

Rada Nadzorcza
RCEkoenergia Sp. z o.o.

przewodniczący

1.01. - 31.12.2011 r.
oraz na dzień przekazania
niniejszego raportu

Rada Nadzorcza
LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

przewodniczący

1.01. - 31.12.2011 r.
oraz na dzień przekazania
niniejszego raportu

Rada Nadzorcza
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.

wiceprzewodniczący

1.01. - 31.12.2011 r.
oraz na dzień przekazania
niniejszego raportu
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Wynagradzanie Zarządu
W odniesieniu do zasad wynagradzania Zarządu Spółki mają zastosowanie
przepisy tzw. ustawy kominowej.

Z uwagi na fakt, iż udział Skarbu Państwa przekracza 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki (50% liczby akcji) w
stosunku do Grupy LOTOS, w odniesieniu do zasad wynagradzania członków Zarządu zastosowanie mają przepisy Ustawy
z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz.
306, z późn. zm.). Zgodnie z Ustawą organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego prezesa Zarządu jest
Walne Zgromadzenie. Natomiast określenie wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu pozostaje w gestii
Rady Nadzorczej, stosownie do postanowień Statutu Spółki.
Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza, działając w ramach przyznanych jej kompetencji na podstawie §13 ust. 2 pkt
1 Statutu Grupy LOTOS oraz na podstawie ustawy z 3 marca 2000 r., ustaliła w 2009 r. wysokość wynagrodzenia
wiceprezesów Zarządu Spółki na poziomie 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego oraz wystąpiła z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wysokości
miesięcznego wynagrodzenia prezesa Zarządu na tym samym poziomie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przychylając się do wniosku Rady Nadzorczej, określiło w grudniu 2009 r. zasady
wynagradzania prezesa Zarządu Spółki przy jednoczesnym uchyleniu uchwały Walnego Zgromadzenia z 2000 r.,
dotychczas regulującej zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki.
Ponadto zgodnie z indywidualnymi umowami o pracę, w czasie ich obowiązywania, członkom Zarządu Grupy LOTOS
przysługują świadczenia dodatkowe obejmujące:
koszty polisy ubezpieczenia na życie (włączając w to comiesięczne stawki ubezpieczeniowe),
ponadstandardową opiekę medyczną w niepublicznej placówce opieki zdrowotnej zarówno w kraju, jak i za granicą dla członka
Zarządu oraz jego rodziny.

Poza tym prezesowi Zarządu oraz wiceprezesowi Zarządu ds. handlu przysługuje świadczenie dodatkowe w postaci
wyposażonego mieszkania służbowego na terenie Trójmiasta (wraz z pokryciem przez Spółkę kosztów najmu i kosztów
eksploatacyjnych), z którego osoby te nie korzystają.
Jednocześnie, zgodnie ze wspomnianą Ustawą oraz Rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w
sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. z 2001 r. nr 22, poz. 259), członkom Zarządu może zostać przyznana nagroda roczna. Nagroda roczna może zostać
przyznana w przypadku, gdy spółka:
poprawiła wyniki finansowe,
wzmocniła pozycję rynkową lub branżową,
efektywnie wdrażała plany restrukturyzacji lub rozwoju,
nie przekroczyła maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
terminowo regulowała zobowiązania o charakterze publicznoprawnym.

Nagroda może zostać przyznana w przypadku zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Uprawnionym do otrzymania
nagrody rocznej jest członek Zarządu, który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie rażąco nie naruszył
swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o
zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez
wypowiedzenia. Zgodnie z przepisami maksymalna wysokość nagrody to 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Decyzję o przyznaniu nagrody rocznej prezesowi Zarządu
podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej. W przypadku pozostałych członków Zarządu, zgodnie z
postanowieniami Statutu Spółki, decyzję o przyznaniu nagrody rocznej podejmuje Rada Nadzorcza.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami „ustawy kominowej”, członkom Zarządu w 2011 r. przysługiwało indywidualne
wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej w 2010 r.
Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu w 2011 r.
Kw ota (w zł)
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Paweł Olechnowicz

315.156,00

Marek Sokołowski

315.156,00

Mariusz Machajewski

315.156,00

Maciej Szozda

316.011,00
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Unikanie konfliktu interesów
W odniesieniu do kwestii konfliktu interesów koncern stosuje się do „Dobrych
praktyk spółek notowanych na GPW”.

W celu uniknięcia konfliktu interesów Spółka stosuje się do przepisów Kodeksu spółek handlowych (KSH), postanowień
Regulaminu Zarządu, a także „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”.
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zarządu, w związku z art. 377 KSH, w razie sprzeczności interesów Spółki z
osobistymi interesami członka Zarządu oraz osobami, z którymi jest powiązany osobiście, powinien on wstrzymać się od
udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Ponadto zgodnie z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW” członek
Zarządu powinien poinformować Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz powstrzymać
się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie. Zgodnie z Regulaminem Zarządu uzyskanie
zgody Rady Nadzorczej wymaga zajmowania przez członków Zarządu Spółki stanowisk – funkcji w organach nadzorczych
lub zarządzających innych podmiotów. Równocześnie mają zastosowanie przepisy KSH, które zabraniają członkowi
Zarządu pełnić jednocześnie funkcję w Radzie Nadzorczej. Dotyczy to również innych osób podlegających bezpośrednio
członkowi Zarządu.
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