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LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport

O nas

W skład grupy kapitałowej, poza Grupą
LOTOS, która zarządza rafinerią w
Gdańsku, wchodzi 15 spółek ze znakiem
LOTOS.

Zintegrowane raportowanie

Raport integruje wyniki finansowe i
pozafinansowe. Spełnia wymagania
standardu Global Reporting Initiative,
Poziom Aplikacji A+.

Interesariusze

Grupa Kapitałowa LOTOS
odpowiedzialnie zarządza relacjami z
kluczowymi grupami swoich
interesariuszy.

Nagrody i wyróżnienia

Koncern ceni sobie otrzymywane ze
strony zewnętrznych specjalistów i
ekspertów wyróżnienia.

Organizacja i jej Raport
Grupa LOTOS jest koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i
wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą wysokiej jakości
produktów naftowych. Raport w sposób zintegrowany prezentuje dokonania
gospodarcze, społeczne i środowiskowe Grupy Kapitałowej LOTOS w
2011 roku.
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O nas
W skład grupy kapitałowej, poza Grupą LOTOS, która zarządza rafinerią w
Gdańsku, wchodzi 15 spółek ze znakiem LOTOS.

Przedmiot i zakres działalności

Koncern produkuje i dostarcza m.in.
benzynę bezołowiową, olej napędowy,
paliwo lotnicze, oleje smarowe i asfalty.

Akcjonariat

W 2011 roku udział Skarbu Państwa w
akcjonariacie Grupy LOTOS wynosił
53,19%, zaś udział ING OFE spadł
poniżej 5%.

Struktura organizacji

Przyjęte rozwiązania podnoszą
sprawność zarządzania oraz zapewniają
synergię kosztową i przychodową w
grupie kapitałowej.
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Przedmiot i zakres działalności
Koncern produkuje i dostarcza m.in. benzynę bezołowiową, olej napędowy,
paliwo lotnicze, oleje smarowe i asfalty.

Niniejszy Raport Roczny dotyczy działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa Kapitałowa
LOTOS, grupa kapitałowa), w szczególności zaś jednostki dominującej, tj. Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa LOTOS,
Spółka, koncern).

Grupa LOTOS to jedno z największych przedsiębiorstw w kraju. Jest koncernem naftowym zajmującym się wydobyciem i
przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jest producentem i
dostawcą m.in. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, oleju napędowego do celów opałowych (lekki olej opałowy),
paliwa lotniczego oraz ciężkiego oleju opałowego. Koncern specjalizuje się także w produkcji i sprzedaży olejów smarowych
i asfaltów.

Głównym rynkiem obsługiwanym przez Grupę Kapitałową LOTOS jest rynek polski. W 2011 r. wolumenowy udział
sprzedaży krajowej w globalnej sprzedaży przedsiębiorstwa wyniósł 73,4%.

Strategia na lata 2011-2015 zakłada umocnienie pozycji Grupy Kapitałowej LOTOS jako silnego, innowacyjnego i efektywnie
rozwijającego się podmiotu, który odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, a w swojej
działalności postępuje z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Grupa LOTOS jest Spółką Akcyjną, której akcje notowane są od czerwca 2005 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie (GPW).

Zgodnie ze Statutem Spółka prowadzi działalność na terenie Polski oraz za granicą. W skład grupy kapitałowej, oprócz
Grupy LOTOS (spółka matka, zarządza rafinerią w Gdańsku), wchodzi obecnie 15 spółek ze znakiem LOTOS. Jedna z nich
ma swoją siedzibę na Litwie, inna w Norwegii.

Poprzez spółki LOTOS Petrobaltic S.A. i LOTOS Exploration and Production Norge AS koncern prowadzi prace
poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej na Morzu Bałtyckim oraz w obszarze Norweskiego
Szelfu Kontynentalnego. Dzięki spółce AB LOTOS Geonafta koncern ma także dostęp do lądowych złóż węglowodorów,
zlokalizowanych na terytorium Litwy. Rozwój działalności w segmencie poszukiwań i wydobycia jest priorytetem strategii na
lata 2011-2015, zgodnie z którą w 2015 r. zakładane jest osiągnięcie wydobycia ropy naftowej na poziomie 1,2 mln ton
rocznie. Grupa LOTOS, poprzez spółkę UAB Minijos Nafta należącą do AB LOTOS Geonafta, jest także pierwszym
koncernem, który planuje wykonanie w 2012 r. odwiertu w celu potwierdzenia występowania gazu łupkowego na terytorium
Litwy. 

Dzięki zakończeniu inwestycji zrealizowanych w ramach Programu 10+ przerób ropy naftowej w 2011 r. wyniósł 9,2 mln ton i
był to najwyższy poziom w historii funkcjonowania gdańskiej rafinerii.

Pod marką LOTOS funkcjonuje ogólnopolska sieć około 370 stacji paliw, czwarta co do wielkości sieć w Polsce. Za jej
pośrednictwem koncern oferuje produkty i usługi segmentu premium, w którym działają także stacje autostradowe oraz od
2011 r. w segmencie ekonomicznym reprezentowanym przez nową na rynku sieć LOTOS Optima. Do 2015 r. zakładane jest
uzyskanie udziału w rynku detalicznym w wysokości 10% oraz utrzymanie udziału w krajowym rynku paliw na poziomie
30%. Na koniec 2011 r. udział Grupy Kapitałowej LOTOS w sprzedaży detalicznej paliw w Polsce wyniósł 7,6%, zaś w
krajowym rynku paliw 33,5%.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej LOTOS w końcu 2011 r. wynosiło 5.168 osób. Przychody ze sprzedaży wyniosły 29.258,5
mln zł, co stanowi wzrost o blisko 49% w porównaniu z 2010 r. Zysk operacyjny w 2011 r. wyniósł 1.016,5 mln zł, a zysk
netto 654,2 mln zł.

W rankingu największych firm w Polsce w 2010 r. Lista 500 tygodnika „Polityka” Grupa LOTOS została
sklasyfikowana na:

5. miejscu największych polskich firm z sektora przemysłu, usług i paliw,

4. miejscu wśród 50 największych spółek giełdowych,

9. miejscu wśród 50 największych eksporterów,
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Podstawowe dane 2011 Słownik terminów branżowych Misja, wizja, wartości

Zobacz także:

10. miejscu wśród 50 najbardziej zyskownych firm. 

Grupa LOTOS uplasowała się na 11. miejscu w rankingu 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej
EUROPA 500 dziennika „Rzeczpospolita” i firmy doradczej Deloitte. Analitycy wyłonili liderów spośród 943 spółek z
19 krajów.

  

http://raportroczny.lotos.pl/lad-korporacyjny/misja-wizja-wartosci/
http://raportroczny.lotos.pl/uzyteczne-informacje/slownik-terminow-branzowych/
http://raportroczny.lotos.pl/dokonania-i-prognozy/podstawowe-dane-2011/
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Akcjonariat
W 2011 roku udział Skarbu Państwa w akcjonariacie Grupy LOTOS wynosił
53,19%, zaś udział ING OFE spadł poniżej 5%.

Kapitał akcyjny Grupy LOTOS składa się z 129.873.362 akcji zwykłych o
wartości nominalnej 1 zł, mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym.
Każda akcja jest równoważna pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy i posiada prawo do dywidendy.

Struktura kapitału akcyjnego Grupy LOTOS
Stan na 31.12.2011 r.

Akcjonariusz Liczba
akcji

Liczba
głosów

Wartość
nominalna

akcji
(zł)

Udział w
kapitale

podstawowym
(%)

Skarb Państwa 69.076.392 69.076.392 69.076.392 53,19

Pozostali
akcjonariusze

60.796.970 60.796.970 60.796.970 46,81

Razem 129.873.362 129.873.362 129.873.362 100,00

W 2011 r. udział Skarbu Państwa w akcjonariacie Grupy LOTOS wynosił
53,19%. Po obniżeniu w lutym 2011 r. udziału ING Otwartego Funduszu
Emerytalnego poniżej progu 5%, w wolnym obrocie na GPW w Warszawie
funkcjonowało 46,81% akcji Grupy LOTOS.

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Grupy LOTOS przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny

7 lutego 2011 r. Grupa LOTOS poinformowała, że ING Otwarty Fundusz
Emerytalny, w wyniku transakcji zbycia akcji Spółki rozliczonych 2 lutego 2011
r., ograniczył swój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Grupy LOTOS poniżej 5%. Przed zbyciem akcji ING Otwarty
Fundusz Emerytalny posiadał 6.640.532 akcje Grupy LOTOS, stanowiące 5,11%
kapitału zakładowego Spółki. Na rachunku papierów wartościowych Funduszu
ING 7 lutego 2011 r. znajdowało się 5.957.442 akcje Grupy LOTOS, co stanowiło
4,59% jej kapitału zakładowego.

Stan posiadania akcji Grupy LOTOS przez osoby zarządzające i
nadzorujące Spółkę

Wiceprezes Zarządu Marek Sokołowski 31 grudnia 2011 r., podobnie jak rok
wcześniej, był właścicielem 8.636 akcji Grupy LOTOS. Pozostali członkowie
Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki.

Zmiana w stanie posiadania akcji Grupy LOTOS przez osobę
pełniącą funkcję prokurenta w Spółce

1 lutego 2011 r. Spółka otrzymała informację o transakcjach na jej akcjach dokonanych w 2010 r. przez osobę pełniącą
funkcję prokurenta w Grupie LOTOS. Osoba ta 16 września 2010 r. nabyła 200 akcji Spółki za cenę 31,20 zł, a następnie
zbyła je 7 grudnia 2010 r. za cenę 33,17 zł. Obie transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym podczas sesji zwykłej.
Łączna wartość transakcji nie przekroczyła 5.000 euro. Wspomniana osoba według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. nie
pełniła funkcji prokurenta w Spółce.

Przyjęcie akcji serii C Grupy LOTOS do depozytu papierów wartościowych przez KDPW, a następnie
dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu giełdowego

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) uchwałą nr 895/10 z 29 grudnia 2010 r. postanowił przyjąć do depozytu
papierów wartościowych 16.173.362 akcje zwykłe na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda oraz
oznaczyć je kodem PLLOTOS00025.
10 stycznia 2011 r. nastąpiła rejestracja w KDPW wyżej wymienionych akcji Grupy LOTOS, a Zarząd GPW wprowadził je w

Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS.
Stan 31.12.2011 (%)

Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS.
Stan na 31.12.2010 r. (%)

Struktura akcji Grupy LOTOS według
serii (liczba akcji). Stan na 31.12.2011
r.
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Giełda Ład korporacyjny

Zobacz także:

10 stycznia 2011 r. nastąpiła rejestracja w KDPW wyżej wymienionych akcji Grupy LOTOS, a Zarząd GPW wprowadził je w
trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Łączna liczba papierów wartościowych Grupy LOTOS, po
rejestracji pod kodem ISIN PLLOTOS00025, wyniosła 129.804.251.

http://raportroczny.lotos.pl/lad-korporacyjny/
http://raportroczny.lotos.pl/dokonania-i-prognozy/gielda/
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Struktura organizacji
Przyjęte rozwiązania podnoszą sprawność zarządzania oraz zapewniają synergię
kosztową i przychodową w grupie kapitałowej.

W skład Grupy Kapitałowej LOTOS, według stanu na 31 grudnia 2011 r., wchodziła Grupa LOTOS, jako podmiot dominujący
oraz 33 spółki o profilu produkcyjnym i usługowym, w tym:

16 spółek bezpośrednio zależnych od Grupy LOTOS,

17 spółek pośrednio zależnych od Grupy LOTOS (w tym nad 1 spółką, tj. KRAK-GAZ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej koncern
nie posiada kontroli)

oraz 2 spółki powiązane.

10 stycznia 2012 r. Grupa LOTOS sprzedała 100% udziałów LOTOS Parafiny Sp. z o.o. na rzecz podmiotu spoza grupy
kapitałowej. W wyniku powyższej transakcji nastąpiła zmiana struktury Grupy Kapitałowej LOTOS. Obecnie liczba spółek
bezpośrednio zależnych od Grupy LOTOS to 15 podmiotów.

Jednostki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS

Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Metoda konsolidacji
/wyceny udziałów

Procentowy udział Grupy
LOTOS w kapitale
podstawowym

31.12.2011 r.
31.12.2010
r.

 

Podmiot dominujący

Grupa LOTOS S.A. Gdańsk Wytwarzanie i
przetwarzanie
produktów rafinacji
ropy naftowej (głównie
paliw) oraz ich
sprzedaż hurtowa.

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
dotyczy

Spółki bezpośrednio zależne

LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk Sprzedaż hurtowa,
detaliczna paliw,
lekkiego oleju
opałowego,
zarządzanie siecią
stacji paliw LOTOS.

pełna 100 100

LOTOS Gaz S.A. w likwidacji Kraków Spółka nie prowadzi
działalności
operacyjnej.

Pełna 100 100

LOTOS Oil S.A. Gdańsk Produkcja i sprzedaż
olejów smarowych i
smarów oraz sprzedaż
olejów bazowych.

Pełna 100 100

LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Gdańsk Produkcja i sprzedaż
asfaltów.

Pełna 100 100

LOTOS Ekoenergia S.A. Gdańsk Spółka nie rozpoczęła
działalności
operacyjnej.

Pełna 100 100

LOTOS Kolej Sp. z o.o. Gdańsk Transport kolejowy. Pełna 100 100

LOTOS Serwis Sp. z o.o. Gdańsk Działalność w
zakresie utrzymania
ruchu mechanicznego,
elektrycznego i

Pełna 100 100

(4)

(1) (2)
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automatyki, usługi
remontowe.

LOTOS Lab Sp. z o.o. Gdańsk Wykonywanie analiz
laboratoryjnych.

Pełna 100 100

LOTOS Straż Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona
przeciwpożarowa.

Pełna 100 100

LOTOS Ochrona Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona mienia i
osób.

Pełna 100 100

LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Jasło Produkcja i sprzedaż 
mas parafinowych.

Pełna 100 100

LOTOS Tank Sp. z o.o. Gdańsk Handel paliwem
lotniczym do 16
października 2011 r.,
obecnie usługi
logistyczne.

Pełna 100 100

LOTOS Czechowice S.A.
(spółka posiada sw oją grupę

kapitałow ą)

Czechowice-
Dziedzice

Magazynowanie i
dystrybucja paliw.

Pełna 100 97,55

LOTOS Jasło S.A. Jasło Magazynowanie i
dystrybucja paliw;
wynajem i zarządzanie
nieruchomościami
własnymi lub
dzierżawionymi od 24
marca 2011 r.

Pełna 100 98,12

LOTOS Petrobaltic S.A.
(spółka posiada sw oją grupę

kapitałow ą)

Gdańsk Pozyskiwanie oraz
eksploatacja złóż ropy
naftowej i gazu
ziemnego.

Pełna 99,95 99,32

LOTOS Park Technologiczny
Sp. z o.o.

Jasło Spółka nie prowadzi
działalności
operacyjnej.

Pełna 100 100

Spółki pośrednio zależne

RCEkoenergia Sp. z o.o. Czechowice-
Dziedzice

Wytwarzanie i
dystrybucja energii
elektrycznej, ciepła i
gazu.

Pełna 100 97,55

LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Czechowice-
Dziedzice

Produkcja estrów
metylowych kwasów
tłuszczowych (FAME).

Pełna 100 97,55

„PLASTEKOL Organizacja
Odzysku” S.A.

Jasło Działalność usługowa.      - 93,70

Aphrodite Offshore Services
N.V.

Curaçao/
Antyle Holenderskie

Spółka nie prowadzi
działalności
operacyjnej od 17
października 2011 r.

Pełna 99,95 99,32

LOTOS Exploration and
Production Norge AS

Stavanger/ Norwegia Poszukiwanie i
wydobycie ropy
naftowej na
norweskim szelfie
kontynentalnym;
świadczenie usług
związanych z
poszukiwaniem i
wydobyciem ropy
naftowej.

Pełna 99,95 99,32

Energobaltic Sp. z o.o. Władysławowo Produkcja energii
elektrycznej, energii
cieplnej, LPG oraz
kondensatu
gazowego.

Pełna 99,95 99,32

AB LOTOS Baltija Wilno/Litwa Doradztwo handlowe i
prawne.

Pełna - 99,32

AB LOTOS Geonafta
(spółka posiada sw oją grupę

kapitałow ą)

Gargždai/Litwa Poszukiwanie i
wydobycie ropy
naftowej; świadczenie
usług wiertniczych
oraz kupno i sprzedaż 

Pełna 99,95 40,31

(3)

(4)

(5)

(6) (7)

(8)

(9)

(9)

(6)

(9)

(8)

(8)

(8)

(10) (10)

(10)

(8,10)
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ropy naftowej.

UAB Genciu Nafta Gargždai/Litwa Poszukiwanie i
wydobycie ropy
naftowej na terenie
Republiki Litewskiej.

 Pełna 99,95 40,31

Miliana Shipholding Company
Ltd.
(wcześniej Miliana Shipping
Company Ltd.)
(spółka posiada sw oją grupę

kapitałow ą)

Nikozja/Cypr Magazynowania i
transport ropy naftowej
oraz zarządzanie
posiadanymi
aktywami
finansowymi.

Pełna 99,95 99,32

Miliana Shipmanagement
Ltd.

Nikozja/Cypr Świadczenie usług w
obszarze transportu
morskiego.

                       Pełna 99,95 -

Miliana Shipping Group Ltd.
(spółka posiada sw oją grupę

kapitałow ą)

Nikozja/Cypr Zarządzanie
posiadanymi
aktywami.

                       Pełna 99,95 -

Kambr Navigation Company
Ltd.

Nikozja/Cypr Czarter statku.                       Pełna 99,95 -

Petro Aphrodite Company
Ltd.

Nikozja/Cypr Czarter statku.                       Pełna 99,95 -

Petro Icarus Company Ltd. Nikozja/Cypr Czarter statku.                       Pełna 99,95 -

Granit Navigation Company
Ltd.

Nikozja/Cypr Czarter statku.                        Pełna 99,95 -

St. Barbara Navigation
Company Ltd.

Nikozja/Cypr Czarter statku.                        Pełna 99,95 -

Bazalt Navigation Company
Ltd.

Nikozja/Cypr Czarter statku.                        Pełna 99,95 -

Pozostałe spółki

UAB Minjos Nafta Gargždai/Litwa Poszukiwanie i
wydobycie ropy
naftowej.

Metoda
proporcjonalna

49,98 20,15

UAB Manifoldas Gargždai/Litwa Poszukiwanie i
wydobycie ropy
naftowej.

Metoda
proporcjonalna

49,98 20,15

 10 stycznia 2011 r. Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LOTOS Gaz S.A. podjęło uchw ałę w  spraw ie rozw iązania spółki
poprzez likw idację. 14 lutego 2011 r. Sąd Rejonow y dla m.st. Warszaw y w  Warszaw ie, XIV Wydział Gospodarczy Krajow ego Rejestru Sądow ego
zarejestrow ał otw arcie likw idacji spółki.

 7 czerw ca 2011 r. Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LOTOS Gaz S.A. w  likw idacji podjęło uchw ałę w  spraw ie zmiany siedziby
spółki z Mław y na Kraków . 8 lipca 2011 r. Sąd Rejonow y dla m.st. Warszaw y w  Warszaw ie, XIV Wydział Gospodarczy Krajow ego Rejestru
Sądow ego zarejestrow ał zmianę siedziby spółki z Mław y na Kraków .

 10 stycznia 2012 r. Grupa LOTOS sprzedała 100% udziałów  w  LOTOS Parafiny Sp. z o.o. na rzecz Krokus Chem Sp. z o.o. (inw estor
zew nętrzny), w  której sw oje udziały posiada Fundusz Nova Polonia Natexis LP II oraz kadra menadżerska LOTOS Parafiny Sp. z.o.o.

 Do 16 października 2011 r. LOTOS Tank Sp. z o.o. operow ała na rynku paliw a lotniczego, zajmując się zarów no działalnością handlow ą, jak i
logistyczną. W 2011 r. przeprow adzono reorganizację spółki, która polegała na pozostaw ieniu w  LOTOS Tank Sp. z o.o. działalności zw iązanej z
w ykonyw aniem usług logistycznych, natomiast zasadnicza działalność handlow a została realokow ana do Grupy LOTOS.

 1 grudnia 2010 r. Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LOTOS Czechow ice S.A. podjęło uchw ałę o przymusow ym w ykupie akcji
pozostałych w  rękach akcjonariuszy mniejszościow ych. Proces przymusow ego w ykupu akcji zakończył się 7 kw ietnia 2011 r. w pisem do księgi
akcyjnej nabytych akcji i uniew ażnieniem akcji, których akcjonariusze mniejszościow i nie złożyli w  spółce. W w yniku pow yższego od 7 kw ietnia
2011 r. Grupa LOTOS posiada 100% udziału w  kapitale zakładow ym spółki LOTOS Czechow ice S.A.

 11 lutego 2011 r. spółka LOTOS Jasło S.A. podpisała umow ę sprzedaży pakietu 95,5% akcji spółki bezpośrednio zależnej od "PLASTEKOL
Organizacja Odzysku" S.A. i przestała istnieć grupa kapitałow a.

 30 listopada 2010 r. Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LOTOS Jasło S.A. podjęło uchw ałę o przymusow ym w ykupie akcji
pozostałych w  rękach akcjonariuszy mniejszościow ych. Proces przymusow ego w ykupu akcji zakończył się 8 kw ietnia 2011 r. w pisem do księgi
akcyjnej nabytych akcji i uniew ażnieniem akcji, których akcjonariusze mniejszościow i nie złożyli w  spółce. W w yniku pow yższego od 8 kw ietnia
2011 r. Grupa LOTOS posiada 100% udziału w  kapitale zakładow ym spółki LOTOS Jasło S.A.

 W 2011 r. Grupa LOTOS prow adziła proces w ykupu akcji pracow niczych od akcjonariuszy mniejszościow ych spółki LOTOS Petrobaltic S.A. na
zasadzie dobrow olnej sprzedaży. W w yniku pow yższego udział Grupy LOTOS w  kapitale zakładow ym w zrósł z 99,32% do 99,94%. 29 listopada
2011 r. Sąd Rejonow y Gdańsk-Północ w  Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajow ego Rejestru Sądow ego zarejestrow ał podw yższenie kapitału
zakładow ego spółki, w  w yniku którego udział Grupy LOTOS w  kapitale zakładow ym spółki w zrósł z 99,94% do 99,95%.

 26 w rześnia 2011 r. Zgromadzenie Wspólników  Aphrodite Offshore Services N.V. podjęło uchw ałę w  spraw ie sprzedaży statku Aphrodite I. 17
października 2011 r. w  rejestrze Saint Vincent i Grenadyny została zarejestrow ana zmiana w łaściciela w w . statku na Petro Aphrodite Company Ltd.
i tym samym spółka przestała prow adzić działalność operacyjną.
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 W 2011 r. trw ał proces restrukturyzacji kapitałow ej w  grupie kapitałow ej LOTOS Petrobaltic S.A.

23 maja 2011 r. w  Rejestrze Osób Praw nych Republiki Litew skiej została zarejestrow ana zmiana formy praw nej spółki z UAB LOTOS Baltija na
AB LOTOS Baltija.

3 lutego 2011 r. została sfinalizow ana transakcja przejęcia pełnej kontroli nad AB Geonafta (była to realizacja postanow ień umow y w arunkow ej
kupna 59,41% akcji AB Geonafta zaw artej 14 grudnia 2010 r.).

23 marca 2011 r. LOTOS Petrobaltic S.A. zbyła na rzecz Grupy LOTOS 1 udział w  AB Geonafta.

10 maja 2011 r. w  Rejestrze Osób Praw nych Republiki Litew skiej została zarejestrow ana zmiana formy praw nej UAB LOTOS Meditus na AB
LOTOS Meditus.

30 listopada 2011 r. w  Rejestrze Osób Praw nych Republiki Litew skiej zostało zarejestrow ane połączenie spółek AB Geonafta, AB Meditus, AB
LOTOS Baltija oraz zmiana nazw y spółki na AB LOTOS Geonafta. W zw iązku z w w . połączeniem zmieniła się struktura w łaścicielska spółki AB
Geonafta:

przed połączeniem:

AB Meditus (spółka zależna w  100% od AB LOTOS Baltija – zależna w  100% od LOTOS Petrobaltic S.A.) – 59,41% udziału w  kapitale
zakładow ym,

LOTOS Petrobaltic S.A. – 40,59% udziału w  kapitale zakładow ym,

Grupa LOTOS S.A. – 0,00062% udziału w  kapitale zakładow ym.

po połączeniu:

LOTOS Petrobaltic S.A. – 43,19808% w  kapitale zakładow ym (99,99862% głosów  na Zgromadzeniu Akcjonariuszy),

Grupa LOTOS S.A. – 0,0005934% w  kapitale zakładow ym (0,00137% głosów  na Zgromadzeniu Akcjonariuszy),

akcje w łasne – 56,80132% udziału w  kapitale zakładow ym (akcje w łasne bez praw a głosu na Zgromadzeniu Akcjonariuszy).

 W 2011 r. w  grupie kapitałow ej LOTOS Petrobaltic S.A. trw ał proces restrukturyzacji działalności transportu morskiego.

22 lipca 2011 r. Miliana Shipping Company Ltd. zaw iązała dw ie now e spółki:

Miliana Shipmanagement Ltd.,

Miliana Shipping Group Ltd.

W obu podmiotach 100% w łaścicielem jest Miliana Shipping Company Ltd. Spółki są zarejestrow ane na terenie Republiki Cypru.

13 w rześnia 2011 r. Miliana Shipping Company Ltd. uzyskała potw ierdzenie w łasności 6 spółek z siedzibami na Cyprze: Bazalt Navigation
Company Ltd., Granit Navigation Company Ltd., Kambr Navigation Company Ltd, St. Barbara Navigation Company Ltd., Petro Icarus Company
Ltd., Petro Aphrodite Company Ltd. Wymienione spółki zostały nabyte przez Miliana Shipping Company Ltd. w  celu sw iadczenia usług czarteru
statków .

12 i 13 grudnia 2011 roku zostały w ystaw ione cypryjskie certyfikaty potw ierdzające transfer udziałów  sześciu spółek z Miliana Shipping
Company Ltd. do Miliana Shipping Group Ltd. i tym samym zostało zakończone formow anie docelow ej struktury kapitałow ej dla działalności
transportu morskiego w  grupie kapitałow ej LOTOS Petrobaltic S.A.

 23 stycznia 2012 r. nastąpiła rejestracja zmiany nazw y spółki Miliana Shipping Company Ltd. na Miliana Shipholding Company Ltd.

  

Schemat obrazujący Grupę Kapitałową LOTOS
Stan na 31.12.2011 r.
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Grupa LOTOS, jako podmiot dominujący, pełni wśród spółek Grupy Kapitałowej LOTOS rolę integratora kluczowych funkcji
zarządczych i wspierających. Realizacji zadań z tym związanych służy wdrożony w przedsiębiorstwie model zarządzania
segmentowego. Segment jest to wydzielony obszar działalności biznesowej zarządzany w grupie kapitałowej przez
wyznaczonego członka Zarządu Grupy LOTOS. Przyjęty model wpływa na sprawność zarządzania oraz zapewnienie
synergii kosztowej i przychodowej w skali całej organizacji. Zarządzanie segmentowe obejmuje m.in. realizację spójnej
strategii, skoordynowane planowanie i kontroling, zintegrowane zarządzanie operacyjne oraz zapewnienie zachowania
spójnych standardów korporacyjnych.

W Grupie Kapitałowej LOTOS wyróżnia się następujące segmenty branżowe:

Segment zarządczy: zarządzany przez prezesa Zarządu, dyrektora generalnego, tj. szefa segmentu zarządczego.
Segment prowadzi działania w zakresie wzrostu wartości Grupy Kapitałowej LOTOS, poprzez zarządzanie całokształtem jej
działalności, w tym opracowywanie i monitorowanie realizacji strategii, wyznaczanie kierunków rozwoju poszczególnych
obszarów biznesowych, koordynację funkcji wsparcia procesowego.

Do segmentu zarządczego przypisana jest spółka LOTOS Ochrona.

Segment poszukiwawczo-wydobywczy: zarządzany przez prezesa Zarządu, dyrektora generalnego, tj. szefa segmentu
poszukiwawczo-wydobywczego. Do zadań segmentu należy opracowanie strategii rozwoju działalności Grupy Kapitałowej
LOTOS w obszarze poszukiwań i wydobycia złóż ropy naftowej i gazu oraz zarządzanie i nadzorowanie działań w zakresie
poszukiwań i wydobycia.

Do segmentu poszukiwawczo-wydobywczego przypisana jest spółka LOTOS Petrobaltic wraz z podległymi spółkami
powiązanymi.

Segment operacyjny: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. produkcji i rozwoju, tj. szefa segmentu
operacyjnego. Do zadań segmentu należy koordynacja i nadzór nad całokształtem spraw związanych z przerobem ropy
naftowej, produkcją rafineryjną i techniką. W zadaniach segmentu mieści się opracowywanie założeń polityki produkcji
rafineryjnej, nadzór nad sprawami związanymi z rozwojem i badaniami w obszarze produkcji, koordynacja przedsięwzięć
inwestycyjnych w zakresie rozwoju technicznego i technologicznego oraz kreowanie strategii w zakresie utrzymania i
rozbudowy instalacji produkcyjnych.
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Systemy zarządzania

Zobacz także:

Do segmentu operacyjnego przypisane są spółki: LOTOS Straż, LOTOS Serwis, LOTOS Lab, LOTOS Jasło i LOTOS
Czechowice wraz z podległymi spółkami powiązanymi.

Segment handlowy: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. handlu, tj. szefa segmentu handlowego. Do
zadań segmentu należy efektywne zarządzanie sprzedażą, zaopatrzeniem w ropę i produkty naftowe oraz dystrybucją.
Segment odpowiada także za rozwój działalności tradingowej i optymalizacyjnej.

Do segmentu handlowego przypisane są następujące spółki: LOTOS Paliwa, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej i
LOTOS Tank. Do 10 stycznia 2012 r., czyli przed sprzedażą, do segmentu zaliczana była także spółka LOTOS Parafiny.

Segment finansowy: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, tj. szefa segmentu
finansowego. Do zadań segmentu należy zarządzanie całokształtem działalności finansowej i rachunkowej, w tym kreowanie
i monitorowanie strategii finansowej, podatkowej i ubezpieczeniowej, zarządzanie procesem budżetowania i kontrolingu,
wypracowywanie i wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem finansowym oraz zarządzanie całokształtem zagadnień w
zakresie posiadanych aktywów oraz procesów restrukturyzacyjnych.

Do segmentu finansowego przypisane są spółki: LOTOS Ekoenergia, LOTOS Park Technologiczny, LOTOS Gaz w likwidacji
(wraz ze spółką KRAK-GAZ w upadłości likwidacyjnej). Zostały one przypisane do segmentu w wyniku przeszeregowania,
do którego doszło 1 maja 2011 r. w związku ze zmianami organizacyjnymi wewnątrz Grupy LOTOS.  Poprzednio
wymienione spółki przynależały do segmentu zarządczego.

W 2011 r. nastąpiły istotne zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy LOTOS. Wprowadzenie zmian miało na celu
osiągnięcie określonych zamierzeń w skali całej grupy kapitałowej. Należy do nich zaliczyć:

zapewnienie realizacji obowiązującej do 2015 r. strategii biznesowej,

usprawnienie działalności korporacyjnej oraz wzrost efektywności funkcjonowania organizacji,

budowę oczekiwanego wizerunku i usprawnienie komunikacji,

usprawnienie modelu zarządczego i raportowania segmentowego,

wzrost rangi, decyzyjności, odpowiedzialności i efektywności segmentów,

optymalizację przebiegu procesów, w tym ich łączenie.

 

Schemat obrazujący segmenty działalności
Stan na 31.12.2011 r.

 

http://raportroczny.lotos.pl/lad-korporacyjny/systemy-zarzadzania/
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Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011

LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Zintegrowane raportowanie

Zintegrowane raportowanie
Raport integruje wyniki finansowe i pozafinansowe. Spełnia wymagania
standardu Global Reporting Initiative, Poziom Aplikacji A+.

Raport Roczny 2011 Grupy Kapitałowej LOTOS jest zintegrowanym raportem odnoszącym się do działalności organizacji w
roku obrotowym 2011, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Tam, gdzie było to istotne, informacje odnoszą się
również do wydarzeń ważnych dla przedsiębiorstwa, które miały miejsce w czasie bezpośrednio poprzedzającym publikację
raportu, tj. w pierwszym kwartale 2012 r. Poprzedni zintegrowany raport roczny ukazał się w kwietniu 2011 r.

W latach 2007-2009 Grupa LOTOS publikowała osobno raporty prezentujące finansowe i pozafinansowe aspekty
działalności. W 2010 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o integracji sprawozdań prezentujących interesariuszom podejście do
zarządzania oraz wyniki organizacji osiągane we wszystkich aspektach działalności, tj. ekonomicznym, społecznym i
środowiskowym. Główną przesłanką zmiany modelu raportowania była chęć zapewnienia kluczowym interesariuszom
pełnego obrazu dokonań przedsiębiorstwa w odniesieniu zarówno do wyników osiąganych z podstawowej działalności, jak i
w sferze działań prospołecznych oraz nakierowanych na ograniczanie wpływu wywieranego na środowisko. Decyzja zbiegła
się w czasie z zaliczeniem Grupy LOTOS do składu RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie -
pierwszego indeksu firm społecznie odpowiedzialnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecne wydawnictwo jest trzecim
z kolei zintegrowanym raportem Spółki.

Intencją Zarządu Grupy LOTOS jest umożliwienie interesariuszom organizacji dokonywanie kompleksowej, mierzalnej,
zobiektywizowanej oceny całokształtu jej zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowaną i
przyjazną odbiorcom prezentację sprawozdań finansowych i pozafinansowych z działalności w roku obrotowym. Spółka
postępuje zgodnie z dobrymi praktykami komunikacji spółek publicznych:

w obszarze sprawozdawczości finansowej stosuje Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF) zatwierdzone przez Unię Europejską, opublikowane i obowiązujące na dzień 31 grudnia 2011 r.,

w obszarze sprawozdawczości pozafinansowej stosuje Ramowe Zasady Raportowania i Wytyczne do raportowania
kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (wersja G3 GRI) oraz Zasady United Nations Global
Compact. Grupa LOTOS deklaruje, w ramach trójstopniowego systemu Poziomów Aplikacji GRI, osiągnięcie Poziomu
A+*.

* Poszczególne Poziomy Aplikacji zostały oznaczone literami od C (poziom najniższy), przez C+ (gdzie „+” oznacza zew nętrzną w eryfikację raportu
przez niezależny organ pośw iadczający) B, B+, A do A+. Kryteria raportow ania przyporządkow ane do każdego Poziomu stanow ią miarę stopnia
aplikacji Wytycznych oraz uw zględnienia Ramow ych Zasad Raportow ania GRI.

Wykorzystywanie standardu raportowania GRI, a także zintegrowane raportowanie, stanowią międzynarodowy trend w
systemie zarządzania aspektami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności coraz liczniejszej grupy
przedsiębiorstw na świecie. Opracowane przez GRI wytyczne sporządzania raportów społecznych stosowane są od ponad
10 lat. W zakresie zintegrowanego raportowania nie obowiązują obecnie uznane na forum międzynarodowym, jednolite
standardy sporządzania sprawozdań.

W połowie 2010 r. organizacja Global Reporting Initiative oraz Prince Charles' Accounting for Sustainability Project powołały
Międzynarodowy Komitet ds. Zintegrowanego Raportowania (The International Integrated Reporting Committee, IIRC),
którego zadaniem jest określenie aprobowanych przez społeczność międzynarodową ram zintegrowanego raportowania. W
skład IIRC wchodzą przedstawiciele sektora sprawozdawczości, ubezpieczycieli, regulatorów, korporacji, inwestorów,
organizacji non-profit oraz uczelni. Do chwili sporządzania niniejszego raportu IIRC opublikowała dokument dotyczący
przyszłości zintegrowanego raportowania „W kierunku zintegrowanego raportowania - komunikowanie wartości w XXI wieku"
(Discussion Paper „Towards Integrated Reporting – Communicating Value in the 21st Century”), który był do końca 2011 r.
przedmiotem publicznych konsultacji. W przekonaniu IIRC łączenie przez przedsiębiorstwa analizy finansowej z analizą
kontekstu społecznego, środowiskowego i ekonomicznego, w którym ono działa, powinno dostarczać wartościowej dla
interesariuszy oceny długoterminowej rentowności firmy.

Grupa LOTOS, kierując się podobnymi przesłankami, dąży do doskonalenia swojego modelu raportowania. Wobec powyżej
opisanych okoliczności, skutkujących obecnie brakiem standardów obowiązujących w procesie przygotowywania
zintegrowanych raportów, Spółka wykorzystała w pracach nad Raportem Rocznym 2011 najlepsze dostępne praktyki w
zakresie sprawozdawczości finansowej i pozafinansowej. Koncern kierował się także naczelnymi zasadami: dokładności,
istotności, kompletności, porównywalności, wyważenia i wiarygodności.
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Wszelkie dane przedstawione w niniejszym Raporcie zgromadzone zostały w sposób rzetelny i odpowiedzialny,
poświadczony za zgodność ze stanem faktycznym.

Zawarte w niniejszym raporcie Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS zostało poddane badaniu
przez niezależnego biegłego rewidenta - firmę Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Badanie to zostało
przeprowadzone stosownie do postanowień: rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z
2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów w Polsce i zakończone wydaniem opinii bez zastrzeżeń. W celu zapewnienia należytego poziomu
przejrzystości oraz wiarygodności, Zarząd Grupy LOTOS podjął w 2011 r. decyzję o dokonaniu zewnętrznej weryfikacji przez
niezależny organ poświadczający także danych pozafinansowych, publikowanych w Raporcie Rocznym 2011. Zadanie to
powierzono firmie Deloitte Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W prace nad Raportem zaangażowany był także
doradca merytoryczny w dziedzinie CSR - Martis CONSULTING.

Badanie, wykonane przez Deloitte, zostało przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami obowiązującymi w
tym zakresie, przy wykorzystaniu International Standard on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000). ISAE 3000 to
Międzynarodowy Standard Realizacji Usług Poświadczających („usługi poświadczające inne niż rewizja finansowa lub
przegląd historycznych informacji finansowych”) ustanowiony przez Międzynarodową Federację Księgowych (International
Federation of Accountants, IFAC). Standard ten, oparty na Kodeksie Etyki (Code of Conduct – część A i B) i
Międzynarodowych Standardach Kontroli Jakości (International Standard on Quality Control, ISQC-1) IFAC, wykorzystywany
jest do weryfikacji raportów społecznych. Określa on podstawowe zasady i kluczowe procedury dla usług
poświadczających, w tym dla usług poświadczających w ograniczonym zakresie.

Decyzją Zarządu Grupy LOTOS organizacja przyjęła roczny cykl sprawozdawania postępów we wdrażaniu Strategii
społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS. Raport Roczny 2011 jest pierwszym poddanym niezależnej
weryfikacji w obszarze danych z zakresu CSR. Jednak poza opisaną powyżej procedurą, Spółka zarówno w obecnym
raporcie, jak i w poprzednich dokłada starań w celu zapewnienia odpowiedniej jakości gromadzenia danych
sprawozdawczych. Służą temu stosowane w organizacji systemy zarządzania.

W Grupie LOTOS jest wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO
14001, PN-N-18001. Wdrożone są też wymagania Publikacji Standaryzacyjnej Zapewniania Jakości AQAP 2110 oraz
wymagania Wewnętrznego Systemu Kontroli obrotem materiałami o znaczeniu strategicznymi zgodne z normą PN-N-19001.
W 2010 r. Spółka przeszła pomyślnie audit odnowienia certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, tj. audit, którego
celem jest ocena zgodności systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Audit
odnowienia wykonywany jest co trzy lata. Zarówno audit odnowienia, jak i audity nadzoru (przeprowadzane corocznie)
dokonywane są przez zewnętrzną, niezależną jednostkę certyfikującą. Dodatkowo w Grupie Kapitałowej LOTOS prowadzone
są audity wewnętrzne, mające na celu ocenę stopnia wdrożenia wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a także
skuteczności realizowanych procesów. Więcej informacji o auditach Zintegrowanego Systemu Zarządzania znajduje się w
podrozdziale „Systemy zarządzania” niniejszego Raportu Rocznego. Link → (http://raportroczny.lotos.pl/lad-
korporacyjny/systemy-zarzadzania)

Grupa LOTOS publikuje niniejszy Raport wyłącznie w formie elektronicznej. Jest to podyktowane względami środowiskowymi,
ale także chęcią zapewnienia czytelnikom jak największej liczby udogodnień, sprawiających, że publikacje mogą stać się dla
części odbiorców przyjaznym narzędziem dokonywanych samodzielnie analiz.

Zastosowane w wersji elektronicznej rozwiązania funkcjonalne są stale doskonalone, m.in. w wyniku przeprowadzonych w
2011 r. konsultacji z wewnętrzną grupą interesariuszy oraz oceny danych dotyczących statystyk odwiedzin stron z Raportem w
serwisie internetowym Spółki. Odbiorcy Raportu mają możliwość m.in. dowolnej prezentacji wybranych danych liczbowych w
zestawieniach według poszczególnych okresów, wskaźników GRI, segmentów działalności itd. Informacje zawarte w
publikacji są zintegrowane z treściami zawartymi w serwisie internetowym Spółki, w tym z raportami z poprzednich lat.
Zapewniono możliwość zgłaszania informacji zwrotnych. Zastosowano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
starszych, niedowidzących, w tym czytnik stron internetowych, kontrast i możliwość powiększenia tekstu. Przyjazność dla
środowiska naturalnego gwarantuje możliwość wyboru oszczędnej formy wydruku.

Marcin Zachowicz
– Szef Biura Informacji Grupy LOTOS

http://raportroczny.lotos.pl/lad-korporacyjny/systemy-zarzadzania
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Systemy zarządzania

Zobacz także:

Wydane dotychczas raporty dostępne są w serwisie internetowym Spółki Link→
(http://www.lotos.pl/korporacyjny/grupa_lotos/raporty_roczne_grupy_lotos). Szczegółowe dane kontaktowe zamieszczone
są w rozdziale „Użyteczne informacje (http://raportroczny.lotos.pl/uzyteczne-informacje/)” .

http://raportroczny.lotos.pl/uzyteczne-informacje/
http://www.lotos.pl/korporacyjny/grupa_lotos/raporty_roczne_grupy_lotos
http://raportroczny.lotos.pl/lad-korporacyjny/systemy-zarzadzania/
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Zakres i zasięg

W procesie definiowania zawartości rozdziałów Raportu Rocznego, prezentujących pozafinansowe wyniki działalności,
kierowano się Wytycznymi do raportowania GRI. Dobór treści zaprezentowanych w Raporcie miał miejsce w oparciu o
zasadę istotności. Przez istotność Grupa Kapitałowa LOTOS rozumie znaczenie i wagę danego czynnika nie tylko dla
funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ale i dla zewnętrznych interesariuszy
oczekujących lub poszukujących wiarygodnych, porównywalnych, rzetelnych danych i informacji, mających wpływ na
dokonywane przez nich wybory, czy podejmowane decyzje. 

W niniejszym Raporcie, w zakresie prezentującym dokonania pozafinansowe, wykorzystano wszystkie podstawowe
wskaźniki wyników dotyczących poszczególnych aspektów działalności: ekonomicznych, środowiskowych i społecznych
oraz większość przewidzianych Wytycznymi GRI wskaźników dodatkowych. Z uwagi na brak ustanowienia w okresie
sporządzania Raportu odpowiedniego Suplementu Sektorowego („GRI Oil & Gas Sector Supplement”), nie zostały
wykorzystane wskaźniki opracowane specjalnie dla branży, w jakiej działa koncern, poza tymi jakie przewidziano w
zestawie podstawowym. Do kalkulacji prezentowanych w Raporcie danych finansowych przyjęto metody tożsame z
zastosowanymi w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS za 2011 r., tj. zgodne z MSSF
obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2011 r.

W przeważającej liczbie obszarów problemowych przedstawione w Raporcie informacje i dane pozafinansowe odnoszą się
do podmiotu dominującego, czyli Grupy LOTOS. Dołożono jednak wszelkiej staranności w celu uwzględnienia tam, gdzie
było to obecnie możliwe, również skonsolidowanych danych Grupy Kapitałowej LOTOS. W obszarach kluczowych dla
odpowiedzialności produktowej i środowiskowej zaprezentowano dane odnoszące się także do spółek handlowych grupy
kapitałowej, zaś dla odpowiedzialności środowiskowej dane dla LOTOS Petrobaltic. W każdym przypadku zastosowano w
Raporcie wyraźne rozróżnienie poprzez dodanie informacji wskazującej konkretny podmiot grupy kapitałowej. 

W minionym okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany czy inne istotne okoliczności w odniesieniu do podmiotów grupy
kapitałowej, które miałyby wpływ na całościową ocenę organizacji w poszczególnych aspektach lub w porównaniu z innymi
krajowymi podmiotami z branży. Po zakończeniu roku obrotowego, w styczniu 2012 r. Grupa LOTOS dokonała sprzedaży
100% akcji jednej ze spółek segmentu handlowego – LOTOS Parafiny. Jednak z uwagi na fakt, iż spółka należała do Grupy
Kapitałowej LOTOS w okresie objętym niniejszym Raportem, wyniki osiągnięte przez nią w 2011 r. także zostały
zaprezentowane.

W niniejszym Raporcie wprowadzono nowe brzmienie wskaźnika GRI LA13, które musiało ulec zmianie względem
poprzednich publikacji z uwagi na błędne jego tłumaczenie. Zgodnie z rekomendacją niezależnego audytora i chęcią
zapewnienia przejrzystości Raportu zastosowano nowy sposób prezentacji danych dotyczących wskaźnika GRI EC1.

Wskaźniki wyników GRI raportowane przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS: LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS
Paliwa, LOTOS Parafiny i LOTOS Petrobaltic

Aspekty GRI Raportowane wskaźniki
GRI
w 2010 r.

Spółki zależne Raportowane wskaźniki
GRI
w 2011 r.

Spółki zależne

Produkty i usługi EN26 LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Paliwa, LOTOS
Parafiny

EN26 LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Paliwa, LOTOS
Parafiny, LOTOS
Petrobaltic (grupa
kapitałowa)

EN27 LOTOS Asfalt, LOTOS
Oil, LOTOS Paliwa,
LOTOS Parafiny

EN27 LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Paliwa, LOTOS
Parafiny

Transport EN29 LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Paliwa, LOTOS
Parafiny, LOTOS
Petrobaltic

EN29 LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Paliwa, LOTOS
Parafiny, LOTOS
Petrobaltic (grupa
kapitałowa)

Zdrowie i
bezpieczeństwo

PR1 LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,

PR1 LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,



2

konsumenta LOTOS Paliwa, LOTOS
Parafiny

LOTOS Paliwa, LOTOS
Parafiny

Oznakowanie produktów
i usług

PR3 LOTOS Asfalt, LOTOS
Oil, LOTOS Paliwa,
LOTOS Parafiny

PR3, PR5 LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Paliwa, LOTOS
Parafiny

PR5 LOTOS Oil, LOTOS
Paliwa, LOTOS Parafiny

Komunikacja
marketingowa

PR6, PR7 LOTOS Oil, LOTOS
Paliwa, LOTOS Parafiny

PR6 LOTOS Oil, LOTOS
Paliwa, LOTOS Parafiny

PR7 LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Paliwa, LOTOS
Parafiny

Prywatność klienta PR8 LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Paliwa, LOTOS
Parafiny

PR8 LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Paliwa, LOTOS
Parafiny

Zgodność z prawem PR2, PR4 LOTOS Asfalt, LOTOS
Oil, LOTOS Paliwa,
LOTOS Parafiny

PR2, PR4, PR9 LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Paliwa, LOTOS
Parafiny

PR9 LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Paliwa, LOTOS
Parafiny

Bioróżnorodność EN11, EN12, EN13 LOTOS Asfalt, LOTOS
Oil, LOTOS Paliwa,
LOTOS Parafiny

EN11 LOTOS Asfalt, LOTOS
Oil, LOTOS Paliwa
LOTOS Petrobaltic
(grupa kapitałowa)

EN12 LOTOS Asfalt, LOTOS
Paliwa, LOTOS
Petrobaltic (grupa
kapitałowa)

EN14 LOTOS Asfalt, LOTOS
Oil, LOTOS Paliwa,
LOTOS Parafiny, LOTOS
Petrobaltic

EN13 LOTOS Paliwa

EN14 LOTOS Asfalt, LOTOS
Oil, LOTOS Paliwa
LOTOS Petrobaltic
(grupa kapitałowa)

Pośredni wpływ
ekonomiczny

EC9 LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Parafiny

EC9 LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Paliwa

Pozycja rynkowa EC5, EC6, EC7 LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Paliwa, LOTOS
Parafiny

EC5, EC6, EC7 LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Paliwa, LOTOS
Parafiny

W Raporcie Rocznym 2011 uwzględniono łącznie 74 wskaźniki wyników GRI. Grupa LOTOS zdecydowała w tym roku o
nieraportowaniu pięciu wskaźników: podstawowych HR6, HR7, EN2 i EN17 oraz dodatkowego HR9 z uwagi na brak
istotności kwestii, których dotyczyły, dla działalności organizacji. Wszędzie, gdzie było to możliwe z uwagi na dostępność
danych, starano się w 2011 r. - podobnie jak w latach poprzednich - sukcesywnie rozszerzać liczbę wskaźników wyników
raportowanych przez spółki zależne. Spółka LOTOS Petrobaltic w 2011 r. uwzględniła w sprawozdaniu także wyniki swoich
spółek zależnych: AB LOTOS Geonafta, Energobaltic oraz LOTOS E&P Norge.

Indeks ułatwiający wyszukiwanie konkretnych wskaźników wyników oraz treści opisowych odpowiadających
przedstawianym zagadnieniom zawarty jest w Tabeli treści GRI i zasad UN Global Compact w rozdziale „Użyteczne
informacje” niniejszego Raportu Link→ (http://raportroczny.lotos.pl/uzyteczne-informacje/tabela-tresci-gri-i-zasad-global-
compact) .

http://raportroczny.lotos.pl/uzyteczne-informacje/tabela-tresci-gri-i-zasad-global-compact
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Audyt i weryfikacja
Grupa LOTOS przedstawia opinie niezależnego biegłego rewidenta Ernst &
Young Audit odnoszące się do Sprawozdania finansowego Grupy LOTOS oraz
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS za
2011 rok oraz niezależny raport poświadczający Deloitte Advisory dotyczący
części pozafinansowej Zintegrowanego Raportu Rocznego za 2011 rok.
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Opinia niezależnego biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. dotycząca Sprawozdania
finansowego Grupy LOTOS za 2011 r.
 



3



4

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. dotycząca Skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS za 2011 r.
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Niezależny raport poświadczający Deloitte Advisory Sp. z o.o. dotyczący części pozafinansowej Raportu
zintegrowanego Grupy Kapitałowej LOTOS za 2011 r.
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Interesariusze
Grupa Kapitałowa LOTOS odpowiedzialnie zarządza relacjami z kluczowymi
grupami swoich interesariuszy.

Angażowanie interesariuszy Członkostwo w organizacjach

http://raportroczny.lotos.pl/organizacja-i-jej-raport/interesariusze/czlonkostwo-w-organizacjach/
http://raportroczny.lotos.pl/organizacja-i-jej-raport/interesariusze/czlonkostwo-w-organizacjach/
http://raportroczny.lotos.pl/organizacja-i-jej-raport/interesariusze/angazowanie-interesariuszy/
http://raportroczny.lotos.pl/organizacja-i-jej-raport/interesariusze/angazowanie-interesariuszy/
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Angażowanie interesariuszy

Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS definiuje grupy docelowe, do których przedsiębiorstwo
adresuje swoje działania. Organizacja stara się budować pozytywne relacje z nimi wszystkimi, gdyż mimo że w różnym
stopniu, to jednak każda z grup wpływa na uzyskiwane wyniki, szczególnie w procesie tworzenia wartości ekonomicznych,
społecznych i środowiskowych. Oznacza to także, że Grupa Kapitałowa LOTOS dąży do tego, by w procesie podejmowania
decyzji gospodarczych, społecznych i środowiskowych uwzględniać interesy poszczególnych grup – istotnych dla
prowadzonej działalności.

Wspomniane grupy traktowane są jako interesariusze organizacji, czyli podmioty lub jednostki, które mogą wpływać lub są
pod wpływem jej działalności.

Grupa Kapitałowa LOTOS w 2011 r. dokonała przeglądu interesariuszy, których poprzednio wyłoniła w toku prac nad
Strategią społecznej odpowiedzialności w 2007 r. Na podstawie przeprowadzonych analiz organizacja zidentyfikowała trzy
kluczowe grupy swoich interesariuszy.

Kluczowe grupy interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS
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Wpływ poszczególnych grup interesariuszy na działalność organizacja ocenia w kategoriach szans dla rozwoju, ale i
zagrożeń w przypadku ewentualnego zaniechania działań lub wadliwie przebiegającej współpracy.

Zgodnie z wytycznymi, zawartymi m.in. w międzynarodowej normie dotyczącej społecznej odpowiedzialności ISO 26000
Guidance on Social Responsibility, jako kluczowy warunek wdrożenia strategii społecznej odpowiedzialności organizacja
uznaje budowanie i utrzymywanie takich relacji z interesariuszami, których cechą wyróżniającą jest wysoki poziom
zaangażowania wszystkich uczestników procesów w osiąganie zakładanych celów. Grupa Kapitałowa LOTOS wykorzystuje
do zarządzania relacjami z poszczególnymi kategoriami interesariuszy zróżnicowany zasób metod i narzędzi, dobranych w
sposób adekwatny do zidentyfikowanych potrzeb i oczekiwań.

Wybrane narzędzia i metody budowania w 2011 r. relacji z głównymi kategoriami interesariuszy

Do inicjatyw przeprowadzonych w 2011 r. i zasługujących na szczególne podkreślenie należy zaliczyć:

1. badania opinii kluczowych grup interesariuszy,

2. angażowanie kadry kierowniczej i pracowników w doskonalenie praktyk społecznej odpowiedzialności,

3. działania ukierunkowane na rozwiązywanie istotnych problemów w otoczeniu gospodarczym.
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Badania opinii kluczowych grup interesariuszy
Nadrzędnym celem badań opinii przeprowadzonych przez Grupę LOTOS w 2011 r. było uzyskanie wiedzy umożliwiającej
właściwe zaprojektowanie zapisów zaktualizowanej Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS na
lata 2012-2015. Badania miały charakter jakościowy i ilościowy. Głównymi celami przeprowadzenia badań było uzyskanie
wiedzy na temat postrzegania CSR oraz dotychczas realizowanych działań w tym obszarze przez Grupę Kapitałową LOTOS
wraz z ich oceną, a także oczekiwaniami działań w poszczególnych obszarach wyrażonymi przez przedstawicieli
kluczowych grup interesariuszy firmy. Badaniom został poddany również proces komunikacji aktywności w obszarze CSR.

Ilościowe badania opinii interesariuszy zostały przeprowadzone w okresie od sierpnia do września 2011 r. na próbie blisko
1.900 respondentów reprezentujących: mieszkańców bezpośrednich okolic zakładów, mieszkańców województwa
pomorskiego, gminy Jasło i gminy Czechowice-Dziedzice, przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Pomorza
oraz pracowników sfery administracji i produkcji Grupy Kapitałowej LOTOS.

Badaniami jakościowymi, zrealizowanymi metodą pogłębionych wywiadów indywidualnych objęto 36 reprezentantów
kluczowych grup interesariuszy, w tym:

administrację samorządową różnych szczebli z terenu głównych lokalizacji grupy kapitałowej,

administrację centralną szczebla krajowego i Unii Europejskiej,
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Relacje ze społecznością lokalną

Zobacz także:

ośrodki akademickie kształcące na kierunkach lub realizujące projekty istotne dla działalności grupy kapitałowej,

organizacje pozarządowe, do których należy lub z którymi współpracuje Grupa LOTOS przy realizacji projektów, zrzeszające
pracodawców, reprezentujące interesy branży, specjalizujące się w problemach społecznych,

biznes reprezentowany przez partnerów Grupy LOTOS, wykonawców współpracujących przy inwestycjach Programu 10+ oraz
ajentów stacji paliw marki LOTOS,

kadrę menadżerską Grupy Kapitałowej LOTOS reprezentującą kluczowe aspekty działalności oraz lokalizacje istotne dla
budowania relacji ze społecznościami lokalnymi.

Badania jakościowe zostały zrealizowane w okresie od września do listopada, zaś w grudniu 2011 r. Grupa LOTOS
zorganizowała spotkanie konsultacyjne z grupą 23 interesariuszy reprezentujących różne grupy, którego celem było
dokonanie ewaluacji celów kluczowych oraz operacyjnych, będących podstawą aktualizowanej Strategii społecznej
odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS.

Angażowanie kadry kierowniczej i pracowników w doskonalenie praktyk społecznej
odpowiedzialności
Od 2010 r. w Grupie Kapitałowej LOTOS realizowany jest program noszący nazwę „Dzień z CSR". Nazwa ma charakter
symboliczny, gdyż nie oddaje czasu trwania wydarzenia. W rzeczywistości wynosi on dwie doby. W programie uczestniczy
cała kadra kierownicza Grupy Kapitałowej LOTOS w randze prezesów oraz dyrektorów wszystkich spółek wchodzących w
jej skład. W sumie około 90 osób. Menadżerowie uczestniczą w wykładach i angażują się w pracę grupową. Prowadzone
przez zewnętrznych ekspertów wykłady poświęcone są przedstawieniu najnowszych trendów w zarządzaniu CSR w
praktyce polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży naftowej,
uwarunkowań rynku kapitałowego, jak również zagadnieniom pogłębiającym wiedzę na temat wybranych aspektów CSR.
Spotkanie służy również prezentacji najważniejszych dokonań w ostatnim roku w zakresie społecznej odpowiedzialności
firmy a także wskazaniu wyzwań i zagadnień do podjęcia w następnych miesiącach. W części praktycznej uczestnicy „Dnia
z CSR" biorą udział w warsztatach problemowych, doskonalących sposób zarządzania społeczną odpowiedzialnością w
firmie. Menadżerowie poznają metody zarządzania CSR, analizują dobre praktyki innych organizacji, a także wyniki badań
poświęconych różnym aspektom odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz postawom wobec CSR wyrażanym przez
poszczególne grupy interesariuszy.

W 2011 r. kadra kierownicza Grupy Kapitałowej LOTOS zaangażowała się podczas „Dnia z CSR" w dyskusję na temat
kierunków rozwoju społecznej odpowiedzialności w firmie, w aspekcie aktualizacji strategii przedsiębiorstwa w tym
obszarze.

Także w 2011 r. przeprowadzono w firmie warsztaty strategiczne, w których uczestniczyło około 90 pracowników
reprezentujących kluczowe dla społecznej odpowiedzialności obszary działalności Grupy Kapitałowej LOTOS. Był to
pierwszy projekt o takim charakterze, angażujący specjalistów firmy. Pracując w październiku 2011 r. w pięciu obszarach
problemowych, tj. miejsce pracy, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy, relacje społeczne, otoczenie rynkowe oraz
ochrona środowiska, przeznaczyli na wspólną dyskusję kierunków rozwoju społecznej odpowiedzialności w grupie
kapitałowej 80 godzin.

Działania ukierunkowane na istotne problemy w otoczeniu gospodarczym
Przedstawiciele Grupy LOTOS we współpracy z podmiotami biznesowymi i partnerami społecznymi, aktywnie angażują się
w podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania problemów kluczowych dla branży i dla otoczenia gospodarczego,
w jakim działa przedsiębiorstwo.

Grupa LOTOS uczestniczy w pracach stowarzyszenia Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze (PFAG), działając na rzecz
intensyfikacji współpracy biznesu ze środowiskiem akademickim, której celem jest wspieranie innowacyjności i gospodarki
opartej na wiedzy. Forum jest także platformą wymiany poglądów i tworzenia opinii w kluczowych dla Polski sprawach, w
której udział biorą przedstawiciele biznesu i wiodących uczelni kraju. Celem dyskusji i działań jest pozytywny wpływ na
życie gospodarcze i społeczne kraju, a także skuteczne budowanie porozumienia i woli wspólnego działania podmiotów
reprezentujących oba sektory życia gospodarczego i społecznego. Prezes Paweł Olechnowicz angażuje się w prace Forum,
jako prezes jego Zarządu.

Poprzez członkostwo w Windsor Energy Group (WEG) Grupa LOTOS czynnie zajmuje się problemami globalnej energii
poprzez dyskusje i analizy, w których udział biorą najwięksi znawcy tematu z sektora prywatnego i publicznego. W
strukturach organizacji działa wiele znanych osobistości, które w znaczący sposób decydowały i decydują o kierunkach
rozwoju przemysłu naftowego na świecie. Przynależność do organizacji daje możliwość udziału w eksperckim gronie
specjalistów sektora energii, mających wpływ na rozwój gospodarki w zakresie przemysłu naftowego i energetycznego.
Poprzez aktywny udział w WEG Spółka ma możliwość przedstawienia własnych poglądów na rozwój tej gałęzi przemysłu w
krajach Europy Środkowo–Wschodniej, co może znaleźć odzwierciedlenie w realnym wpływie na jego kształtowanie.

Grupa LOTOS jest członkiem założycielem Central Europe Energy Partners (CEEP) – organizacji, która ma charakter
regionalny, obejmujący współpracą firmy sektora energii z regionu Europy Centralnej. Siedziba CEEP zlokalizowana jest w
Brukseli z uwagi na fakt, iż podstawowe regulacje istotnych warunków funkcjonowania firm, w tym spraw dotyczących
energii, dokonywane są na forum Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, a prawo krajowe jest w tym zakresie
harmonizowane. Prezes Paweł Olechnowicz jest przewodniczącym Rady Dyrektorów, które to stanowisko znajduje się
najwyżej w strukturze organizacji.

http://raportroczny.lotos.pl/spoleczenstwo/wplyw-na-spoleczenstwo/relacje-ze-spolecznoscia-lokalna/
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Członkostwo w organizacjach

Udział w polityce państwa Deklaracje

Zobacz także:

Grupa LOTOS jest członkiem następujących krajowych i międzynarodowych organizacji:

Organizacje branżowe
1. Conservation of Clean Air and Water In Europe (CONCAWE),

2. Central Europe Energy Partners,

3. Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego,

4. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego,

5. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa,

6. Windsor Energy Group,

7. World Petroleum Council - Polish National Committee.

Organizacje biznesowe
1. Business Centre Club,

2. European League for Economic Cooperation – Liga Europejskiej Współpracy Gospodarczej – Sekcja Polska,

3. Gdański Klub Biznesu,

4. Klub Polskiej Rady Biznesu,

5. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze,

6. Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”,

7. Forum Dialogu i Współpracy Województwa Pomorskiego „Energia i Samorządność".

Organizacje propagujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu
1. Forum Odpowiedzialnego Biznesu,

2. United Nations Global Compact.

Organizacje specjalistyczne
1. Klub Polskie Forum ISO 14000,

2. Polskie Forum ISO 9000,

3. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,

4. Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

5. Pracodawcy RP,

6. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,

7. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Członkostwo w organach nadzorczych organizacji
1. Central Europe Energy Partners: Paweł Olechnowicz, jako przewodniczący Rady Dyrektorów,

2. Gdański Klub Biznesu: Paweł Olechnowicz, jako członek Rady Klubu,

3. Liga Europejskiej Współpracy Gospodarczej - Sekcja Polska: Paweł Olechnowicz, jako członek Zarządu,

4. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze: Paweł Olechnowicz, jako prezes Zarządu.

 

http://raportroczny.lotos.pl/lad-korporacyjny/podejscie-do-zarzadzania/deklaracje/
http://raportroczny.lotos.pl/spoleczenstwo/wplyw-na-spoleczenstwo/udzial-w-polityce-panstwa/
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Nagrody i wyróżnienia
Koncern ceni sobie otrzymywane ze strony zewnętrznych specjalistów i
ekspertów wyróżnienia.

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS są laureatami licznych nagród i wyróżnień, przyznawanych w
kluczowych dla przedsiębiorstwa obszarach: społecznej odpowiedzialności, jakości produktów i usług, a także zarządzania
firmą. Poniżej zaprezentowano wyróżnienia otrzymane w 2011 r. w poszczególnych kategoriach.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
1. Grupa LOTOS zajęła 1. miejsce w kategorii „Relacje z inwestorami” corocznego rankingu Giełdowa Spółka Roku oraz 5.

miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku, który na zlecenie Pulsu Biznesu przygotowuje Instytut Pentor. Pierwsze miejsce
Grupy LOTOS w kategorii „Relacje z inwestorami” to najwyższa ocena jakości informacji i komunikacji z rynkiem. W tej kategorii
istotne było to, jak Spółka prowadzi dialog z inwestorami indywidualnymi oraz instytucjonalnymi, a także jak szybko odpowiada
na pytania inwestorów. Giełdowa Spółka Roku to ranking najlepszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie, biorąc pod uwagę następujące kryteria: kompetencje zarządu, sukces w danym roku, perspektywy rozwoju,
relacje z inwestorami, jakość produktów i usług. Wyboru laureatów dokonują specjaliści rynków kapitałowych – analitycy
giełdowi, doradcy inwestycyjni i maklerzy reprezentujący domy i biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze,
departamenty kapitałowe banków i firmy konsultingowe.

2. Grupa LOTOS otrzymała wyróżnienie w kategorii „Ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu” w konkursie
Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Nagroda jest prestiżowym wyróżnieniem gospodarczym, będącym formą uhonorowania
firm  wnoszących znaczący wkład w rozwój gospodarczy kraju oraz budowanie prestiżu i pozytywnego obrazu polskiej
gospodarki.

3. Grupa LOTOS otrzymała certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” w konkursie organizowanym przez Instytut Badań nad
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play" ma na celu promowanie rzetelnych i
etycznych firm w Polsce, które na co dzień respektują wartości etyczne i wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań zarówno
wobec klientów, jak i dostawców. Firmy te wyróżniają się zespołem zaangażowanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego
miejsca pracy ludzi, a społeczna odpowiedzialność biznesu, wrażliwość społeczna i dobroczynność wykraczają poza przyjęte
granice.

4. Program stypendialny „LOTOS Cup - Szukamy Następców Mistrza” został nagrodzony w kategorii „Programy stypendialne firm”
w konkursie zorganizowanym przez Fundację Dobra Sieć oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Nagrodę wręczono
podczas konferencji „Obywatelskie programy stypendialne”. Jej celem jest promocja standardów dobrych programów
stypendialnych, dzięki którym młodzi ludzie mogą w pełni wykorzystywać własne talenty oraz podejmować decyzje życiowe
zgodnie ze swoimi umiejętnościami i marzeniami. Dobre programy stypendialne przyczyniają się do rozwoju społeczności
lokalnych i stają się trwałym fundamentem kapitału społecznego i ludzkiego. 

5. Grupa LOTOS została jednym z liderów Indeksu BI-NGO 2010. Indeks sprawdza jakość komunikowania w Internecie kwestii
zaangażowania społecznego 500 największych firm z listy dziennika Rzeczpospolita. Spółka zdobyła w rankingu maksymalną
liczbę punktów. Główne obszary poddawane badaniu to: polityka i przywództwo firmy, strategia zaangażowania, budowanie
relacji, przejrzystość finansowa i mierzenie efektów oraz komunikowanie. 

6. Grupa LOTOS została laureatem Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, otrzymując Bursztynową Statuetkę. To
piąte z rzędu wyróżnienie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych dla Spółki, tym razem za rozwój zasobów ludzkich w ramach
autorskiego programu „Mistrz”. Statuetki przyznawane są corocznie za osiągnięcia w obszarach, takich jak: restrukturyzacja
zatrudnienia, systemy ocen pracowniczych, szkolenia i rozwój personelu, nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi,
równowaga pomiędzy życiem a pracą zawodową. Wybór laureatów poprzedził audyt i rekomendacje komitetu oceniającego.
Nagrody przyznawane są przez kapitułę, w skład której wchodzą m.in. Minister Pracy i Spraw Socjalnych, dyrektor Instytutu Pracy i
Polityki Społecznej oraz przedstawiciele NBP, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Polskiego
Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiej Rady Biznesu. Konkurs odbywa się pod patronatem Waldemara Pawlaka,
Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy i najlepszych doświadczeń
praktycznych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wyróżnianie organizacji, które odnoszą sukcesy w tej dziedzinie
zarządzania.

7. Grupa LOTOS zajęła 2. miejsce w sektorze firm energetycznych w rankingu atrakcyjności pracodawców, opracowanym
przez międzynarodową firmę Antal International. Koncern znalazł się w gronie najbardziej pożądanych pracodawców w 2011 r.
Swoje opinie na temat pracodawców wyraziło ponad 1.900 polskich specjalistów i menadżerów z różnych branż. Jako
najbardziej pożądane cechy pracodawcy, zostały wymienione: wielkość i prestiż firmy, styl zarządzania i kultura organizacyjna.   

8. Grupa LOTOS zdobyła 1. miejsce w ogólnopolskim etapie konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w
kategorii pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników. Nagrodę przyznaje Okręgowa Komisja Konkursowa
Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku. Jako laureat Spółka została również wpisana na tzw. Złotą Listę Pracodawców. Tym
samym Grupa LOTOS dołączyła do grupy pracodawców, których cechuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy i dobro
pracowników. Oprócz wdrożenia efektywnych rozwiązań systemowych i szeregu działań dodatkowych, jako liderów
bezpieczeństwa Państwowa Inspekcja Pracy postrzega zakłady przykładające dużą wagę do budowania wysokiej kultury
bezpieczeństwa oraz dobrego przygotowania pracowników do wykonywanej pracy.  
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9. Grupa LOTOS zajęła 1. miejsce w województwie pomorskim w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.
Nagrodę przyznano w kategorii dużych zakładów. Celem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc
zatrudnienia.

10. Grupa LOTOS otrzymała nagrodę Urzędu Dozoru Technicznego za wieloletnią współpracę oraz czynny udział w kształtowaniu
polskiego systemu bezpieczeństwa technicznego.

11. Spółka LOTOS Parafiny zdobyła 1. miejsce w województwie podkarpackim w konkursie „Pracodawca - organizator pracy
bezpiecznej” organizowanym przez Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie, w kategorii przedsiębiorstw, zatrudniających
ponad 250 osób.

12. Spółka LOTOS Jasło otrzymała złotą statuetkę „Mecenas Kultury 2011” za wspieranie wydarzeń kulturalnych w Jaśle,
przyznawaną przez burmistrza miasta sponsorom imprez kulturalnych.

13. Spółka LOTOS Czechowice otrzymała Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji „Firma Społecznie Odpowiedzialna”.
Platynowe Laury przyznawane są przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach wybitnym osobowościom, organizacjom i
instytucjom, których aktywność ma wymiar ponadregionalny i międzynarodowy, a wartości płynące z ich pracy są uniwersalne i
godne naśladowania.

14. Grupa LOTOS otrzymała tytuł „Mecenasa Sportu 2010 w województwie pomorskim”. Wyróżnienie przyznano w plebiscycie
„Gazety Wyborczej Trójmiasto” w ramach konkursu „Trójmiejskie Gwiazdy Sportu 2010”.

Marka LOTOS – jakość produktów i usług
1. Marka LOTOS otrzymała wyróżnienie Business Superbrand przyznane przez The Superbrands Ltd. - niezależną organizację

obecną w ponad 80 krajach świata. Jej celem jest promowanie i nagradzanie sukcesów marek, które oferując konsumentom
wyjątkowe korzyści, osiągnęły wysoką reputację w sektorze konsumenckim lub biznesowym i zdobyły trwałą przewagę nad
konkurencją. O przyznaniu statusu Business Superbrand decydowało niezależne gremium ekspertów w dziedzinie marketingu,
reklamy i brandingu, a także grupa 2.700 osób biorących udział w badaniu konsumenckim.

2. Produkty spółki LOTOS Oil po raz kolejny zostały uhonorowane Medalem Europejskim, wyróżniającym producentów, których
wyroby i usługi spełniają najwyższe europejskie standardy. W 2011 r. kapituła wyróżniła linię olejów LOTOS Quazar K,
przeznaczoną do zastosowania w samochodach marki KIA, wieloletniego partnera strategicznego LOTOS Oil. Nominowana
usługa lub wyrób musi spełniać wymagane prawem normy oraz posiadać odpowiednie licencje i patenty. Przy przyznawaniu
nagrody istotna jest także dynamika rozwoju firmy oraz zdobyte dotychczas nagrody i certyfikaty.

3. Stacja paliw LOTOS przy ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy uzyskała maksymalną ocenę 100 procent w międzynarodowym
badaniu mystery shopping, którego celem jest  pomiar jakości obsługi polskich i zagranicznych stacji benzynowych.
Badanie przeprowadzane jest przez firmę International Service Check. Cała sieć stacji LOTOS zajęła w tym samym badaniu 3.
miejsce w Polsce. Badaniem objęto 9 krajów, 31 sieci paliwowych oraz 52 oddziały sieci.

4. Paliwa LOTOS Dynamic, po raz trzeci z rzędu, zdobyły 1. miejsce w programie „Laur Klienta” w kategorii Paliwa Premium,
otrzymując tym samym wyróżnienie specjalne – „Grand Prix Laur Klienta 2011”. Spółka LOTOS Paliwa jest jedyną firmą w
branży, której przyznano ten tytuł. 

5. Spółka LOTOS Kolej otrzymała wyróżnienie „Lider Transportu Szynowego 2011” w kategorii przewoźnik, które przyznawane
jest licencjonowanym przewoźnikom kolejowym zarówno pasażerskim, jak i towarowym. Do organizatorów konkursu należy
Forum Transportu Szynowego, redakcja czasopisma Transport i Komunikacja oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji RP. O przyznaniu nagrody w poszczególnych kategoriach decyduje jury, w skład którego wchodzą uznani w
środowisku kolejowym naukowcy, eksperci, a także przedstawiciele mediów i branżowych organizacji biznesowych. Spółka
została wyróżniona za dynamiczny rozwój firmy i przejście od lokalnego operatora bocznicy do liczącego się przewoźnika
kolejowego w Polsce, a także za znaczące inwestycje w tabor trakcyjny i stosowanie nowoczesnych metod informatycznych w
przewozach, co podnosi jakość usług oferowanych przez polskich przewoźników.

6. Spółka LOTOS Parafiny otrzymała certyfikat „Polish Product 2011” - wyróżnienie Kapituły Centralnego Biura Certyfikacji
Krajowej w kategorii Firma Roku. Certyfikat ma na celu wyróżnienie polskich podmiotów gospodarczych i ich produktów na
rynkach zagranicznych i krajowym.

Jakość zarządzania
1. Grupa LOTOS otrzymała tytuł „Mistrza Biznesu” w kategorii Energia i Surowce miesięcznika Businessman.pl. Nagrodę

wyróżnia wszechstronność kryteriów. Jury brało pod uwagę różne kryteria: wyniki ekonomiczne, śmiałość gospodarczej wizji,
biegłość w zarządzaniu, radzenie sobie z przeciwnościami, podbój nowych rynków, talent w doborze kadr i społeczną
odpowiedzialność biznesu firm.

2. Grupa LOTOS oraz spółka LOTOS Oil otrzymały tytuły „Ambasadora Polskiej Gospodarki” w kategorii Eksporter. Konkurs
zorganizował Business Centre Club pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych. Jego nadrzędnym celem jest
zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promocję Polski na arenie międzynarodowej, jako wiarygodnego
partnera gospodarczego.

3. Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz został uhonorowany przez organizację Pracodawcy Pomorza nagrodą
gospodarczą „Złoty Oxer" za zakończony z sukcesem Program 10+. Oxer to podwójna przeszkoda w zawodach jeździeckich,
przez którą często koń się potyka, a jeździec może spaść z siodła. Nagroda przyznawana jest przedsiębiorcom, którzy zrobili
wielki skok w nowy wymiar gospodarczy.

4. Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz został wyróżniony w kategorii etyka w rankingu „Twarze Biznesu"
prowadzonego przez redakcje: "Dziennik Gazeta Prawna" i TVN CNBC.

5. Grupa LOTOS otrzymała tytuł „2011 Refinery Plant of the Year” podczas konferencji Central and Eastern European Refining
and Petrochemicals zorganizowanej przez World Refining Association. WRA to niezależna brytyjska instytucja, która od 14 lat
działa na rzecz rozwoju sektora przemysłowo-energetycznego. Międzynarodowe gremium złożone ze specjalistów sektora
przemysłowo-energetycznego przyznało Spółce wyróżnienie za pomyślną realizację Programu 10+. 

6. W konkursie redakcji Businessman.pl „Teleinfo 100" Grupa LOTOS otrzymała „Złoty Laur dla najlepiej zinformatyzowanej
firmy 2011 r." w kategorii: energetyka i przemysł paliwowy. Wyróżnienie przyznano za trzy projekty IT: bazę CRM, system
zarządzania ryzykiem (ang. Enterprise Risk Management, ERM), kontrolę dostepu do danych biznesowych ERP (ang.
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Zobacz także:

Governance Risk Compliance, GRC).

7. Spółki: LOTOS Asfalt i LOTOS Kolej otrzymały wyróżnienie w rankingu „Diamenty Forbesa 2011” w kategorii firm z poziomem
przychodów przekraczającym 250 mln zł rocznie. W zestawieniu dla województwa pomorskiego LOTOS Kolej zajęła 5., a LOTOS
Asfalt 8. miejsce w kategorii największych firm. To samo wyróżnienie otrzymała także spółka LOTOS Parafiny, która zajęła 23.
miejsce w rankingu dla województwa podkarpackiego w kategorii firm średnich o przychodach 50-250 mln zł. Zestawienie
„Diamenty Forbesa 2011” przygotowała firma Dun & Bradstreet. Znalazły się w nim przedsiębiorstwa z całej Polski, które
najdynamiczniej zwiększyły swoją wartość na przestrzeni ostatnich trzech lat.

8. Ministerstwo Gospodarki wyróżniło spółkę LOTOS Oil specjalnym dyplomem za efektywną współpracę gospodarczą z
Uzbekistanem. Dzięki dynamicznej ekspansji na rynkach zagranicznych spółka obecna jest już w ponad 45 krajach i cały czas
rozwija swoje udziały w rynkach zagranicznych. W Uzbekistanie od kilku lat istnieje silna sieć dystrybucji LOTOS Oil.

9. Spółka LOTOS Czechowice otrzymała tytuł „Super Firma 2011” - nagrodę przedsiębiorców Czechowic-Dziedzic.

10. Spółka LOTOS Parafiny otrzymała tytuł „Gepard Biznesu 2011” województwa podkarpackiego w kategorii „Wzrost wartości
rynkowej firmy i dynamiczny rozwój”. Misją konkursu jest wspieranie rozwoju polskich firm i banków. Nagrody przyznawane są
przez Magazyn Przedsiębiorców Europejska Firma, Klub Gepardów Biznesu i ULAN Sp. z o.o.

11. Podczas uroczystości oficjalnego zakończenia przez Grupę LOTOS realizacji Programu 10+ osoby najbardziej zasłużone dla tej
inwestycji otrzymały, przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, odznaczenia państwowe. Prezes Zarządu Grupy
LOTOS Paweł Olechnowicz został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski otrzymali Wiceprezesi Zarządu: Marek Sokołowski i Mariusz Machajewski oraz Dyrektor ds. Rozbudowy
Rafinerii Zbigniew Paszkowicz, Dyrektor ds. Produkcji Marek Herra, Szef Biura Organizacji Finansowania Stanisław Pokojski i
ekspert Biura Technologii Karol Sęp. Wiceprezes Zarządu Maciej Szozda otrzymał podczas tej samej uroczystości Medal Złoty za
Długoletnią Służbę.

12. Prezes Zarządu LOTOS Parafiny Dominik Tomczyk otrzymał Honorowy medal Instytutu Odlewnictwa w Krakowie za
szczególne zasługi dla tej placówki.
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