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Nagrody i wyróżnienia

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS zostały w 2014 r. laureatami nagród i wyróżnień, przyznawanych w kluczowych obszarach:

zarządzania firmą, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jakości produktów i usług.

1. Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz otrzymał Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji. Nagrodę Regionalnej Izby

Gospodarczej w Katowicach przyznano za łączenie działalności biznesowej z odpowiedzialnością społeczną oraz wkład w rozwój

polskiej gospodarki.

2. Wyróżnienie Diamenty Forbesa kolejny rok z rzędu zostało przyznane spółkom LOTOS Terminale oraz LOTOS Lab w kategorii

przedsiębiorstw o poziomie przychodów do 50 mln zł. Miesięcznik Forbes wraz z wywiadownią Bisnode Polska po raz ósmy stworzył

listę przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość.  

3. Grupa LOTOS zajęła 1. miejsce w rankingu Filary Polskiej Gospodarki w województwie pomorskim. Organizatorem plebiscytu była

redakcja dziennika Puls Biznesu, a patronami honorowymi Ministerstwo Skarbu Państwa, Program Inwestycje Polskie i Polska Agencja

Rozwoju Przedsiębiorczości. Zwycięzcę plebiscytu wyłonili przedstawiciele samorządów terytorialnych.

4. Jury XX edycji plebiscytu o tytuł „Biznesmena Roku” na Pomorzu dokonało wyboru laureatów tytułu „Biznesmena 25-lecia 1989-2014

na Pomorzu”. Tytuły przyznano sześciu biznesmenom, których dokonania oceniło najwyżej, a wśród nich Prezesowi Zarządu Grupy

LOTOS Pawłowi Olechnowiczowi,

5. Akademia Polskiego Sukcesu prowadzona przez Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu uhonorowała Prezesa Zarządu Grupy LOTOS

Pawła Olechnowicza Złotym Medalem oraz przyznała mu tytuł członka APS za nowatorstwo przedsięwzięć biznesowych.

6. Laureatką przyznanej przez Krajową Izbę Gospodarczą Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości 2014 w kategorii praktyka została

Halina Stasiewicz, dyrektor Biura Zarządzania Procesami Grupy LOTOS.  Nagrodę imienia prof. Edwarda Kindlarskiego przyznaje się

osobom, które wniosły wyróżniający się wkład w opracowanie koncepcji Total Quality Management (Zarządzanie przez Jakość) za

wdrożenie systemów jakości w organizacji lub znaczący wkład w zakresie szkolenia nt. koncepcji TQM.

7. Nagrodę „Super Lider” dla Grupy LOTOS przyznano podczas X Kongresu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych,

Biznesowych i Danych Osobowych.

8. Grupa LOTOS otrzymała Certyfikat „HR Najwyższej Jakości” przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Firma

uzyskała wyróżnienie m.in. za wspieranie realizacji strategii biznesowej organizacji poprzez budowanie angażującego miejsca pracy.

9. Grupa LOTOS została ponownie doceniona w konkursie „The Best Annual Report". Kapituła IX edycji konkursu uznała, iż

„Zintegrowany Raport Roczny Grupy LOTOS 2013” to przykład publikacji, na podstawie której można podejmować decyzje inwestycyjne

przy stosunkowo minimalnym ryzyku, przyznając Spółce 3. miejsce w kategorii nagród głównych dla przedsiębiorstw.

10. W trakcie uroczystej gali po zakończeniu X edycji Konferencji Nafta/Chemia, nadane zostały tytuły „Człowieka Dekady - tego, który

zmienił polską Naftę i Chemię". Wśród wyróżnionych znalazł się Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz.

11. Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz został jednym z 20 prezesów odnoszących największe sukcesy, wyróżnionych przez

„Bloomberg Businessweek Polska”. Lista 20 top menadżerów powstała poprzez zliczenie wskazań, tak więc znalazły się na niej osoby,

które wybrało najwięcej proszonych o opinie menadżerów. 

Jakość zarządzania
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1. Grupa LOTOS otrzymała tytuł Mecenasa Kultury Gdańska za wspieranie, jako partner strategiczny, projektów Opery Bałtyckiej w

Gdańsku.

2. Cztery inicjatywy Grupy LOTOS znalazły się w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu prezentującej dobre praktyki z zakresu

CSR. Portal dla dostawców jest jednym z 20 zaprezentowanych w publikacji przykładów działań podejmowanych w obszarze Uczciwe

praktyki operacyjne. Z kolei Forum Inicjowania Rozwoju, którego jesteśmy współzałożycielem, oraz „Biało-zielona przyszłość z

LOTOSEM”, to inicjatywy z naszym udziałem, które zostały docenione w obszarze Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności

lokalnej. Praktykę Rozmawiamy o LOTOSIE przedstawiono w kategorii długoletnich praktyk z zakresu pracy.

3. Grupa LOTOS zajęła 1. miejsce w VIII Rankingu Odpowiedzialnych Firm z branży paliwa, energetyka i wydobycie, zaś w zestawieniu

ogólnym firma znalazła się na 5. miejscu. Ranking Odpowiedzialnych Firm to całościowe zestawienie największych spółek w Polsce

ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Autorami badania są przedstawiciele Centrum Etyki

Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i Dziennika Gazety Prawnej, za weryfikację odpowiada firma PwC. Patronat nad Rankingiem

sprawuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

4. Grupa LOTOS drugi rok z rzędu otrzymała Złoty Listek CSR w rankingu zestawieniu spółek realizujących zasady społecznej

odpowiedzialności według normy ISO 26000, organizowanym pod patronatem tygodnika Polityka oraz PwC.

5. Po raz piętnasty pomorskie środowisko gospodarcze nagrodziło najlepsze firmy w regionie. Grupa LOTOS w podziękowaniu za

systematyczny i konsekwentny mecenat nad pomorską kulturą uzyskała specjalną statuetkę Gryfa Pomorskiego.

6. Podczas gali Chemical Industry Forum wręczono statuetki „Diamenty Polskiej Chemii”. Nagrodą Lider CSR uhonorowano ex aequo

Grupę LOTOS oraz BASF Polska.

7. Grupa LOTOS została nagrodzona w kategorii Mecenas Sportu Wolnej Polski. Statuetkę podczas gali „Sportowego Sukcesu 25-lecia

Wolnej Polski” odebrał Prezes Zarządu Paweł Olechnowicz.

8. Grupa LOTOS znalazła się wśród liderów zestawienia spółek giełdowych najlepiej raportujących dane ESG (skrót od angielskich słów: E –

environmental, S – social, G – corporate governance). Zestawienie stanowi część projektu „Analiza ESG spółek w Polsce”. Jego celem

jest dostarczenie kompleksowych informacji na temat poziomu raportowania danych pozafinansowych spółek notowanych na GPW w

Warszawie oraz edukacja spółek i inwestorów w zakresie znaczenia czynników pozafinansowych.

9. Grupa LOTOS została uhonorowana tytułem „Firma Dobrze Widziana” w V edycji konkursu organizowanego przez Business Centre

Club. Celem konkursu jest promowanie przedsiębiorstw, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na

temat CSR i skutecznych metod jej komunikowania. Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

10. Program Edukacji Morskiej, którego partnerem jest Grupa LOTOS, został wyróżniony nagrodą EKO Inspiracja 2014. Rada programowa

plebiscytu doceniła gdańską inicjatywę w kategorii Partnerstwo.

11. Grupa LOTOS została doceniona podczas XII Gdańskiej Gali Sportu m.in. za sponsorowanie piłkarzy Lechii Gdańsk, siatkarzy LOTOSU

Trefla i realizowanie programu „Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM”, w ramach którego otwierane są kolejne ośrodki szkolenia młodych

piłkarzy. Uzyskała za to tytuł Sponsora Gdańskiego Sportu.

12. Spółka LOTOS Terminale po raz 14. otrzymała certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Program ten jest najstarszym ogólnopolskim

programem certyfikującym w obszarze etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu.

13. Grupa LOTOS znalazła się w 8. edycji RESPECT Index, indeksu najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek Giełdy Papierów

Wartościowych w Warszawie. Spółka jest obecna w składzie indeksu od czasu jego powstania w 2009 r.

14. Statuetka Mecenasa Kultury 2014 trafiła do spółki LOTOS Infrastruktura. Nagroda została wręczona przez burmistrza Jasła Ryszarda

Pabiana. 

15. Spółka LOTOS Petrobaltic otrzymała nagrodę Bezpieczny Oddział 2014 dla Zespołu Operacji Morskich w Biurze Logistyki i

Dyspozytorów. Organizatorem konkursu jest Wyższy Urząd Górniczy i działająca przy nim Fundacja Bezpieczne Górnictwo im. prof. W.

Cybulskiego. Nagroda ta oznacza, iż Zespół został uznany jednym z dziesięciu najbardziej bezpiecznych oddziałów w polskim

górnictwie.  

Społeczna odpowiedzialność biznesu
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Kalendarium

Przejdź do strony  » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/uzyteczne-informacje/kalendarium>

1. Marka LOTOS została odznaczona tytułem Laur Konsumenta – Top Marka 2013 w kategorii Oleje silnikowe. Tytuł przyznano na

podstawie analizy popularności marek funkcjonujących na polskim rynku oraz dynamiki ich rozwoju na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Wyróżnienie marki LOTOS potwierdza jej wysoką świadomość i wartość wśród polskich odbiorców.

2. Spółka LOTOS-Air BP otrzymała nagrodę „Największe wydarzenie na rynku usług obsługi naziemnej na lotnisku Chopina” w

kategorii Rozwój konkurencji w zakresie dostaw paliwa lotniczego. Nagrody przyznaje Lotnisko Chopina w Warszawie swoim

najważniejszym partnerom biznesowym:.      

3. Marka LOTOS otrzymała tytuł „Lider dekady" w ramach ogólnopolskiego programu konsumenckiego Laur Konsumenta. Spółkę LOTOS

Oil wyróżniono za oleje silnikowe. Tytuł przyznano na podstawie analizy popularności marek funkcjonujących na polskim rynku oraz

dynamiki ich rozwoju.

4. W edycji 2013/2014 projektu marka LOTOS otrzymała tytuł Business Superbrands, przyznawany najsilniejszym wizerunkowo markom

biznesowym oraz tytuł Created in Poland Business Superbrands - specjalne wyróżnienie dla polskiej marki, która wypracowała

ponadprzeciętny wizerunek w swojej kategorii, pozwalający na skuteczne konkurowanie z markami zagranicznymi. Tytuł Superbrands

jest wyróżnieniem przyznawanym od 18 lat w 87 krajach przez niezależną, międzynarodową organizację The Superbrands Ltd. Celem

projektu jest promowanie i nagradzanie sukcesów tych marek, które dzięki wyjątkowym korzyściom, jakie oferują, osiągnęły rynkowy

sukces.

5. Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Dozoru Technicznego uhonorowały przedsiębiorstwa wyróżniające się w obszarze inicjatyw i

rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa technicznego. Grupa LOTOS otrzymała dyplom uznania wraz ze statuetką „W uznaniu

wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego”.

6. W XI Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek, wartość naszej marki wyceniono na 1 245,3 mln zł. Grupa LOTOS umocniła swoją

pozycję wśród 10 najcenniejszych polskich marek.

7. Spółka LOTOS Oil po raz kolejny została uhonorowana Medalem Europejskim. To wyróżnienie dla producentów, których wyroby i

usługi spełniają najwyższe europejskie standardy. Wyróżniony przez kapitułę olej TRANSMIL EXTRA XSP był pierwszym na światowym

rynku olejem mineralnym, który spełnił rygorystyczne wymagania niemieckiej normy SIEMENS/FLENDEAR Rev.13. Prace nad jego

wdrożeniem trwały 5 lat.

8. Spółka LOTOS Oil została wyróżniona nagrodą Ambasadora Polskiej Gospodarki 2014 w kategorii Eksporter. LOTOS Oil sprzedaje

oleje i smary na większości rynków europejskich i azjatyckich, stopniowo rozszerzając obecność na państwa Ameryki Południowej i rynki

bliskowschodnie. Konkurs jest organizowany przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych.

9. Asfalt modyfikowany z dodatkiem gumy Modbit 25/55-60CR został wyróżniony na XX Międzynarodowych Targach Budownictwa

Drogowego. LOTOS Asfalt wyróżniony został również za interesujący i oryginalny wystrój stoiska targowego.

10. Wyróżnienie dla asfaltu MODBIT 25/55-60CR przyznano podczas X Targów Autostrada-Polska 2014. Działającą pod przewodnictwem

prof. dr hab. inż. Wiesława Trąmpczyńskiego z Politechniki Świętokrzyskiej komisja konkursowa doceniła technologię wytwarzania

asfaltów modyfikowanych z dodatkiem gumy bezpośrednio w rafinerii za innowacyjność i wysokie walory użytkowe.   

11. Marka LOTOS zwyciężyła w kategorii „Stacja benzynowa koncernu paliwowego w segmencie ekonomicznym” w 3. edycji konkursu

Stacja Benzynowa Roku 2014. Podczas XIV Forum Rynku Paliwowego PetroTrend 2014 przyznano wyróżnienie dla stacji LOTOS Optima

w Markach.

12. Podczas gali z okazji Święta Kolejarza 2014 dwunastu pracowników LOTOS Kolej zostało wyróżnionych odznaczeniami resortowymi

przyznanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju - odznaką Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej i odznaką Zasłużony

dla Kolejnictwa.  

13. LOTOS Kolej otrzymała statuetkę MediaKreator 2014. Nagrodę przyznaje KOW media&marketing, wydawca „Kuriera Kolejowego” za

najlepszą politykę informacyjną i reklamową w branży kolejowej. LOTOS Kolej zajęła 1. miejsce w kategorii event. Spółka została

uhonorowana za organizację Dni Techniki Kolejowej z okazji Dnia Dziecka w 2014 r.

14. Spółka LOTOS Asfalt otrzymała wyróżnienie w konkursie Budowlana Firma Roku 2014, a jej Prezes Piotr Przyborowski w

kategorii Osobowość w Branży, przyznawane przez miesięcznik „Builder”. Spółkę doceniono za wprowadzenie na rynek

innowacyjnych produktów, w tym asfaltu drogowego WMA, realizację inwestycji (System Zarządzania Energią), prowadzenie działań

edukacyjnych w zakresie nowoczesnych technologii budowy dróg oraz zmiany podnoszące efektywność organizacji w zakresie

produkcji, logistyki oraz handlu. 

ZOBACZ TAKŻE:

Jakość produktów i usług
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