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Zintegrowany Raport Roczny 2014

Użyteczne informacje Kalendarium

Kalendarium

9 stycznia 2014

LOTOS wystartował na lotnisku w Katowicach

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach oraz spółka LOTOS - Air BP Polska, rozpoczęły

współpracę w zakresie dostaw paliw lotniczych „do skrzydła”.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4044/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_startuje_na_lotnisku_w_katowicach>

9 stycznia 2014

Wyróżnienie Top Marka dla LOTOSU

Marka LOTOS została wyróżniona najbardziej elitarnym tytułem Top Marka 2013 w kategorii: oleje

silnikowe w ramach ogólnopolskiego programu konsumenckiego Laur Konsumenta 2013.

10 stycznia 2014

LOTOS partnerem Enactusa

Grupa LOTOS została partnerem programu Enactus, zrzeszającego studentów, którzy realizują projekty

biznesowe wspierające rozwój społeczności lokalnych.

10 stycznia 2014

Samodzielne tankowanie LPG

Sieć stacji paliw LOTOS rozpoczęła udostępnianie stanowisk do samodzielnego tankowania LPG przez

kierowców. Pierwszą stacją w Trójmieście jest SP320, położona w Gdyni-Redłowie przy al. Zwycięstwa 165. 

http://raportroczny.lotos.pl/pl/
http://raportroczny.lotos.pl/pl/uzyteczne-informacje/
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4044/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_startuje_na_lotnisku_w_katowicach


16 stycznia 2014

Holowanie platformy Petrobaltic

Po zakończeniu prac na polu B3 przy bezzałogowej platformie PG-1 (tzw. jacket) platforma Petrobaltic

została przeholowana na pole B8 będzie wiercić otwór kierunkowy B8-6K o planowanej długości 2370 m,

głębokości pionowej 2257 m i odejściu od pionu 627,5 m. 

30 stycznia 2014

Nowe koncesje LOTOSU na szelfie norweskim

LOTOS Exploration and Production Norge otrzymał dwie nowe koncesje na Norweskim Szelfie

Kontynentalnym.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4050/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/nowe_koncesje_lotosu_w_norwegii>

5 luty 2014

LOTOS Serwis potwierdza wysokie kwalifikacje

Przedstawiciel jednostki certyfikującej Urzędu Dozoru Technicznego wręczył czechowickiemu oddziałowi

spółki LOTOS Serwis certyfikat, dający uprawnienia do prowadzenia Ośrodka Egzaminacyjnego Spawaczy

UDT–CERT w zakresie PN-EN 287-1: 2011. Spawacz, który pomyślnie przejdzie taki egzamin ma prawo

prowadzić modernizacje i naprawy urządzeń ciśnieniowych pod nadzorem UDT.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4054/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_serwis_potwierdza_wysokie_kwalifikacje>

7 luty 2014

LOTOS Kolej świętuje jubileusz 10-lecia na południu

Spółka LOTOS Kolej rozpoczęła działalność na południu Polski w 2004 roku, otwierając swoje oddziały w

Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle. Początkowo ich głównym zadaniem była obsługa kolejowa rafinerii

południowych, a obecnie pełnią one szereg innych działań związanych m.in. z realizacją przesyłek

pojedynczych wagonów czy obsługą połączeń międzynarodowych.

 

10 luty 2014

http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4050/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/nowe_koncesje_lotosu_w_norwegii
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4054/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_serwis_potwierdza_wysokie_kwalifikacje


Sponsorowany przez Grupę LOTOS Kamil Stoch mistrzem olimpijskim

Kamil Stoch zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich w Soczi, nokautując rywali na normalnej skoczni.

13 luty 2014

Złoto Justyny

Po fenomenalnym biegu na 10 km stylem klasycznym Justyna Kowalczyk zdobyła złoty medal, mimo

złamanej kości śródstopia. To drugi złoty medal dla Polski. Oba medale zdobyli najpopularniejsi polscy

sportowcy startujący z logo LOTOSU na lewym ramieniu.

14 luty 2014

Skrzydła Sukcesu dla LOTOS-Air BP Polska

LOTOS-Air BP otrzymało nagrodę w kategorii „Największe wydarzenie na rynku usług obsługi naziemnej na

lotnisku Chopina w roku 2013”. 

15 luty 2014

Stoch w podwojnej koronie

Sponsorowany przez Grupę LOTOS Kamil Stoch zdobył drugi złoty medal na igrzyskach w Soczi i przeszedł

do historii skoków narciarskich. 

17 luty 2014



Platforma ,,Kierunek Bałtyk" wystartowała

Ruszyła platforma poświęcona tematyce ekologicznej - Kierunek Bałtyk . Instytuje ekologiczne

zaangażowane w projekt, oprócz wspólnych celów, połączyła współpraca w zakresie programów

społecznych realizowanych wspólnie z Grupą LOTOS.

http://www.kierunekbaltyk.pl <http://www.kierunekbaltyk.pl> 

http://www.facebook.com/kierunekbaltyk <http://www.facebook.com/kierunekbaltyk> 

http://www.sledzfoki.pl <http://www.sledzfoki.pl>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4061/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/obierz_kierunek_baltyk>

18 luty 2014

LOTOS Jazz Festival

Rozpoczęła się 16. edycja Bielskiej Zadymki Jazzowej. To już 11 lat, od kiedy festiwalowi patronuje Grupa

LOTOS  – stąd podwójna nazwa imprezy LOTOS Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=1hO1zCklhYI>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4056/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_jazz_festival_pelen_gwiazd>

24 luty 2014

http://www.kierunekbaltyk.pl/
http://www.facebook.com/kierunekbaltyk
http://www.sledzfoki.pl/
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4061/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/obierz_kierunek_baltyk
https://www.youtube.com/watch?v=1hO1zCklhYI
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4056/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_jazz_festival_pelen_gwiazd


Odkrycie ropy naftowej na koncesji LOTOS Norge

W wyniku wiercenia otworu poszukiwawczego w prospekcie Trell na koncesji PL 102F potwierdzono

występowanie ropy naftowej. To pierwsze odkrycie ropy na norweskiej koncesji poszukiwawczej należącej

do polskiego koncernu.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4057/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/odkrycie_ropy_naftowej_na_koncesji_lotos_norge>

24 luty 2014
Nowy ośrodek APLG w Kokoszkach

W Urzędzie Miejskim w Gdańsku nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego, dotyczącego

powołania ośrodka Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk na osiedlu Kokoszki w Gdańsku. W ramach projektu

„Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM”, otwartych zostało już 10 ośrodków Akademii Piłkarskiej Lechia

Gdańsk na terenie województwa pomorskiego.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=Xb4ekwfjNsg>

26 luty 2014

Nowa platforma LOTOSU już na Bałtyku

Do Polski dotarła nowo zakupiona platforma spółki LOTOS Petrobaltic. Spółka jako jedyna prowadzi

poszukiwania i wydobycie węglowodorów w polskiej strefie Morza Bałtyckiego. W finansowaniu zakupu

jednostki uczestniczyła Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z Nordea Bank Polska S.A.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=VnNKAhGfM9w>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4060/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/nowa_platforma_lotosu_juz_na_baltyku>

3 marca 2014

Dragon już w LOTOS Kolej

http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4057/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/odkrycie_ropy_naftowej_na_koncesji_lotos_norge
https://www.youtube.com/watch?v=Xb4ekwfjNsg
https://www.youtube.com/watch?v=VnNKAhGfM9w
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4060/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/nowa_platforma_lotosu_juz_na_baltyku


Spółka LOTOS Kolej rozpoczęła eksploatację pierwszej z pięciu zamówionych lokomotyw DRAGON. Pojazd

wyprodukowała firma NEWAG Gliwice S.A. DRAGON to nowoczesna i zarazem pierwsza od ok. 25 lat

sześcioosiowa lokomotywa elektryczna, jaką wyprodukowano w Polsce.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4062/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/dragon_juz_w_lotos_kolej>

11 marca 2014

10-lecie spółki LOTOS Serwis

W gdańskim hotelu Hilton odbyła się uroczystość 10-lecia spółki LOTOS Serwis. Odznaczenia państwowe

wręczali Michał Owczarczak, wicewojewoda pomorski, oraz Paweł Olechnowicz, prezes Zarządu Grupy

LOTOS S.A.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=SXRB3k6poME>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4078/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/10_lat_lotos_serwis>

14 marca 2014

LOTOS Mecenasem Kultury Gdańska za rok 2013

Grupa LOTOS otrzymała tytuł Mecenasa Kultury Gdańska za rok 2013, za wspieranie, jako partner

strategiczny, projektów Opery Bałtyckiej w Gdańsku. 

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4066/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/tytul_mecenasa_kultury_gdanska_za_rok_2013_dla_lotosu>

20 marca 2014

Laur Konsumenta dla marki LOTOS

Marka LOTOS otrzymała tytuł ,,LIDER DEKADY" w ramach ogólnopolskiego programu konsumenckiego

Laur Konsumenta. Spółkę LOTOS Oil wyróżniono za oleje silnikowe.

27 - 29 marca 2014

http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4062/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/dragon_juz_w_lotos_kolej
https://www.youtube.com/watch?v=SXRB3k6poME
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Ogólnopolski Finał Konkursu Naukowego E(x)plory

W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, pod mecenatem Grupy LOTOS, odbył się kolejny

Ogólnopolski Finał Konkursu Naukowego E(x)plory. Podczas imprezy młodzi naukowcy zaprezentowali

swoje projekty, m. in. sposób na leczenie nowotworu trzustki, auto na parę wodną czy maszynę

segregującą śmieci.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4069/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/czy_naukowe_pomysly_mlodziezy_moga_zmienic_swiat>

1 kwietnia 2014

Dobre praktyki LOTOSU docenione

Cztery inicjatywy Grupy LOTOS znalazły się w najnowszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu

prezentującej dobre praktyki z zakresu CSR.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4070/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/dobre_praktyki_lotosu_docenione>

4 kwietnia 2014

Startuje aplikacja mobilna LOTOS dla kierowcy

Za pomocą aplikacji można znaleźć najbliższą stację paliw z wybraną przez siebie usługą, uzyskać dostęp

do konta programu premiowego LOTOS Navigator czy sprawdzić aktualne promocje na kilkuset stacjach

LOTOS.

http://dlakierowcy.lotos.pl <http://dlakierowcy.lotos.pl>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4071/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/aplikacja_mobilna_lotos_dla_kierowcy>

9 kwietnia 2014
Grupa LOTOS na Targach Pracy

Grupa LOTOS wzięła udział w Międzynarodowych Pomorskich Metropolitalnych Targach Pracy i

Przedsiębiorczości organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 

http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4069/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/czy_naukowe_pomysly_mlodziezy_moga_zmienic_swiat
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4070/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/dobre_praktyki_lotosu_docenione
http://dlakierowcy.lotos.pl/
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4071/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/aplikacja_mobilna_lotos_dla_kierowcy


14 kwietnia 2014

Lotos Petrobaltic zaczął pierwsze wiercenia

Platforma LOTOS PETROBALTIC rozpoczęła wiercenia poszukiwawcze na obiekcie B27 położonym na

koncesji Gotlandia. 

24 kwietnia 2014

LOTOS Serwis i polski Rejestr Statków podejmują współpracę

Podpisano list intencyjny o współpracy między spółkami LOTOS Serwis a Polskim Rejestrem Statków. Firmy

zapowiedziały współdziałanie i wzajemne korzystanie ze swoich usług m.in. przy nadzorze nad budową

oraz remontami obiektów offshore, ich przeglądami okresowymi czy wykonywaniu ekspertyz technicznych

25 kwietnia 2014

Rafineria LOTOSU bardziej niezawodna i bezpieczna

Grupa LOTOS jako pierwsza w Polsce wprowadziła system zarządzania ryzykiem eksploatacji urządzeń

ciśnieniowych w rafinerii w Gdańsku. Porozumienie w tej sprawie podpisano z Urzędem Dozoru

Technicznego (UDT). Po wprowadzeniu tego systemu okres ciągłej pracy rafinerii może wydłużyć się z 4 do

5-6 lat.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4075/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/_rafineria_lotosu_bardziej_niezawodna_i_bezpieczna>

28 kwietnia 2014

I miejsce dla Grupy LOTOS w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Grupa LOTOS zajęła pierwsze miejsce w tegorocznym Rankingu Odpowiedzialnych Firm z branży paliwa,

energetyka i wydobycie. Ranking jest organizowany pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu i

PwC.

6 maja 2014
Videosonograf dla szpitala na gdańskiej Zaspie

Dzięki wsparciu Grupy LOTOS Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku wzbogacił się o

http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4075/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/_rafineria_lotosu_bardziej_niezawodna_i_bezpieczna


nowoczesny, specjalistyczne sprzęt medyczny – videosonograf.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=lEfsGiZ-V3A>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4082/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_pomaga_ratowac_zycie>

10 maja 2014

„Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM” skompletowała jedenastkę

W Elblągu otwarty został zamiejscowy ośrodek Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk. To 11. oddział APLG,

który powstał w ramach projektu Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM".

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=6Yl_f4s0SZw>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4084/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/bialo-

zielona_przyszlosc_z_lotosem_skompletowala_jedenastke>

12 maja 2014

LOTOS i PGNiG razem w Norwegii

LOTOS Exploration & Production Norge oraz PGNiG Upstream International podpisały list intencyjny

dotyczący współpracy na norweskim szelfie kontynentalnym. Zgodnie z umową spółki będą razemi

realizować potencjalne akwizycje oraz wspólnie występować w rundach koncesyjnych organizowanych

przez Ministerstwo Ropy i Energii w Norwegii.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4085/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_i_pgnig_razem_w_norwegii>

14 maja 2014

LOTOS nagrodzony Złotym Listkiem CSR

Grupa LOTOS drugi rok z rzędu otrzymał Złoty Listek CSR w rankingu organizowanym pod patronatem

tygodnika Polityka oraz PwC. 

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4087/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_nagrodzony_zlotym_listkiem_csr>

19 maja 2014

LOTOS Kolej podpisał umowę z PCC Intermodal

Spółka LOTOS Kolej podpisała z PCC Intermodal umowę na realizację intermodalnych przewozów

kolejowych. Umowa obowiązuje do 31 marca 2016 roku i określa zasady współpracy oraz stawki

https://www.youtube.com/watch?v=lEfsGiZ-V3A
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4082/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_pomaga_ratowac_zycie
https://www.youtube.com/watch?v=6Yl_f4s0SZw
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4084/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/bialo-zielona_przyszlosc_z_lotosem_skompletowala_jedenastke
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4085/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_i_pgnig_razem_w_norwegii
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4087/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_nagrodzony_zlotym_listkiem_csr


przewozowe przy realizacji kolejowego transportu intermodalnego. 

19 maja 2014

Badanie opinii w Grupie LOTOS

Rozpoczęło się badanie opinii w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS. Chcemy razem budować sprzyjające i

motywujące środowisko pracy dla nas wszystkich, a możemy to zrobić tylko wtedy, gdy będziemy

dokładnie znali potrzeby i oczekiwania pracowników.

20 maja 2014

LOTOS wśród najbardziej ekologicznych rafinerii

Wprowadzenie do rafinerii LOTOSU gazu ziemnego jako podstawowego paliwa energetycznego sprawiło,

że wskaźniki emisji CO2 spadły do poziomu najlepszych europejskich rafinerii. 

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4089/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_wsrod_najbardziej_ekologicznych_rafinerii>

24 maja 2014

Akcja na rzecz Rezerwatu Mewia Łacha

Wolontariusze z Grupy Kapitałowej LOTOS wraz ze swoimi bliskimi i rodzinami stawili się w Świbnie, aby w

weekendowe przedpołudnie wspólnie pracować na rzecz Rezerwatu Mewia Łacha. Zebrano ponad

dwadzieścia 120 litrowych worków odpadów, plastiku, butelek, a nawet lodówkę.

24 maja 2014

http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4089/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_wsrod_najbardziej_ekologicznych_rafinerii


Paweł Olechnowicz biznesmenem 25-lecia

Jury XX jubileuszowej 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 jury oceniło najwyżej, a wśród nich Pawłowi Olechnowiczowi, prezesowi  Grupy LOTOS.

25 maja 2014

Nowe stacje LOTOS przy trasach A4 i A2

W maju LOTOS otworzył trzy stacje na terenie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). Nowe stacje paliw

zlokalizowane są przy trasach A4 i A2.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4092/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/nowe_stacje_lotos_przy_trasach_a4_i_a2>

25 maja 2014

LOTOS Petrobaltic na Bałtyckim Festiwalu Nauki

 „Jak powstawała ropa naftowa pod dnem Bałtyku” – to temat wystawy, którą zaprezentowali pracownicy

LOTOS Petrobalticu na XII Bałtyckim Festiwalu Nauki. 

27 maja 2014

,,LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie"

 Grupa LOTOS od 2007 wspólnie z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacją Morską w Helu

realizuje program "LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie", w ramach którego wspiera działania ochronne na

rzecz najbardziej zagrożonych gatunków występujących w Morzu Bałtyckim. Tym razem do morza zostały

wypuszczone trzy młode foki, przebywające w helskim fokarium.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4093/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/mlode_foki_wypuszczone_do_morza>

27 maja 2014

http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4092/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/nowe_stacje_lotos_przy_trasach_a4_i_a2
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4093/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/mlode_foki_wypuszczone_do_morza


Gryf dla LOTOSU

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.

28 maja 2014

Najbezpieczniejsza Grupa LOTOS

Wręczono nagrody dla Najbezpieczniejszej Spółki w Grupie Kapitałowej LOTOS oraz Najbezpieczniejszego

Zakładu Produkcyjnego Grupy LOTOS S.A. w roku 2013. Wyróżnienia zdobyły odpowiednio spółka LOTOS

Biopaliwa oraz Zakład Nalewu Cystern.

28 maja 2014

„Super Lider” dla Grupy LOTOS

Nagrodę przyznano podczas jubileuszowego X Kongresu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji

Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych.

29 maja 2014

10-lecie spółki LOTOS Straż

Rafineryjni strażacy ochodzili 10-lecie istnienia swojej spółki. Wielu z nich otrzymało wysokie odznaczenia

państwowe.



31 maja 2014
LOTOS Kolej dla dzieci

Na terenie LOTOS Kolej w Gdańsku odbyły się Dni Techniki Kolejowej z okazji Dnia Dziecka. Niespodzianką

była wizyta czterokrotnego mistrza Polski w rajdach samochodowych – Kajetana Kajetanowicza.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4128/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_kolej_dla_dzieci>

2 czerwca 2014

LOTOS Kids wystartował

LOTOS uruchomił platformę z grami dla najmłodszych pasażerów – kids.lotos.pl.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4094/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_kids_czyli_gry_dla_dzieci>

4 czerwca 2014
LOTOS Mecenasem Sportu Wolnej Polski

Grupa LOTOS S.A. została nagrodzona w kategorii Mecenas Sportu Wolnej Polski. Statuetkę podczas gali

„Sportowego Sukcesu 25-lecia Wolnej Polski” odebrał 2 czerwca, w imieniu Grupy, Prezes Zarządu Paweł

Olechnowicz.

4 czerwca 2014
Otwarcie ośrodka APLG w Kokoszkach

To już dwunasty oddział APLG otwarty w ramach projektu „Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM" i nowa

alternatywa dla trenowania w Gdańsku. Uroczystość swoją obecnością uświetnili selekcjoner piłkarskiej

reprezentacji Polski Adam Nawałka oraz kierowca LOTOS Rally Team Kajetan Kajetanowicz.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=g62YS1NV138>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4097/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/wspaniala_dwunastka>

4 czerwca 2014

Otwarcie „Autostrady Wolności”

Prezydent RP Bronisław Komorowski i Prezydent RFN Joachim Gauck – podczas uroczystości w

podwarszawskim Brwinowie, przy stacji paliw LOTOS – odsłonili pamiątkową tablicę i symbolicznie

otworzyli  autostradę A2 łączącą Warszawę z Berlinem. 

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4096/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/autostrada_wolnosci>

5 czerwca 2014

http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4128/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_kolej_dla_dzieci
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4094/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_kids_czyli_gry_dla_dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=g62YS1NV138
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4097/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/wspaniala_dwunastka
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4096/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/autostrada_wolnosci


Dwa tytuły Superbrands dla Grupy LOTOS

Marka LOTOS została uhonorowana dwoma prestiżowymi tytułami przez Superbrands, organizację

nagradzającą najbardziej rozpoznawalne i najsilniejsze marki na polskim rynku.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4099/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/dwa_tytuly_superbrands_dla_marki_lotos>

10 czerwca 2014

Rusza program ,,LOTOS - Mistrzowie w pasach"

Wystartował nowy program społeczny Grupy LOTOS zrealizowany we współpracy z  Krajowym Centrum

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz portalem fotelik.info. Jego celem są działania prewencyjne i

edukacyjne dotyczące poprawnego zapinania pasów i montażu fotelików do przewożenia dzieci. 

Ambasadorem programu został Kajetan Kajetanowicz.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4109/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/rusza_program_lotos_-

_mistrzowie_w_pasach>

10 czerwca 2014

Współpraca z Zespołem Szkół Łączności

LOTOS Serwis podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Łączności w Gdańsku, obejmując

patronatem jedną z klas.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4117/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/ksztalcenie_na_zamowienie>

12 czerwca 2014

25. Konferencja AGH

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna DRILLING-OIL-GAS AGH 2014 to jedno z

najważniejszych spotkań ludzi nauki i przemysłu, którzy zajmują się poszukiwaniami i eksploatacją złóż

ropy i gazu. Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkały się referaty i prezentacje pracowników

LOTOS Petrobalticu.

16 czerwca 2014

http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4099/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/dwa_tytuly_superbrands_dla_marki_lotos
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Spółka LOTOS Asfalt sprzedaje coraz więcej asfaltów

Po pięciu miesiącach br. firma zanotowała ponad dwukrotny wzrost sprzedaży krajowej. Aż o ok. 400%

wzrosła sprzedaż zaawansowanych technologicznie asfaltów modyfikowanych.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4112/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/rosnie_sprzedaz_lotos_asfalt>

18 czerwca 2014
Finał Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM

W Jasielskim Domu Kultury odbył się finał I edycji Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=_fQvPxiFFss>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4120/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/mlodzi_badacze_nagrodzeni>

21 czerwca 2014
Pierwsza akcja w ramach programu „LOTOS - Mistrzowie w pasach"

Przy Galerii Przymorze w Gdańsku odbyła się wielka akcja inspekcji fotelików samochodowych i pasów

bezpieczeństwa, która zainaugurowała program ,,LOTOS — Mistrzowie w pasach" . Gościem specjalnym był

Ambasador programu — Kajetan Kajetanowicz.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=OHs_b5T6A88>

22 czerwca 2014
Finał LOTOS Junior Cup 2014

Na stadionie przy ul. Traugutta w Gdańsku rozegrano finał LOTOS Junior Cup 2014. Zwyciężył Gdańsk, który

w finale pokonał Starogard Gdański 1:0. Podczas ceremonii wręczenia nagród, przyznane zostały także

stypendia, dla najzdolniejszych podopiecznych projektu „Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM".

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=eR5QdFmA8QQ>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4115/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/tak_graja_przyszle_gwiazdy_futbolu>

24 czerwca 2014
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Podsumowano projekt „Zdolni z Pomorza” realizowany w roku szkolnym
2013/2014

Celem programu jest wsparcie nauczycieli oraz niemal 1200 uczniów  województwa pomorskiego, którzy

posiadają wybitne uzdolnienia w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Najwybitniejsi uczniowie  zostali

objęci  opieką mentorską ze strony kadry naukowej wyższych uczelni.

25 czerwca 2014

Nowoczesna baza paliw w Poznaniu

Baza ta funkcjonuje w newralgicznym miejscu – niedaleko węzła autostrady A2 i w rejonie, gdzie Grupa

LOTOS oraz inne koncerny posiadają największą liczbę stacji.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4119/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/4_razy_wiecej_lotosu_w_wielkopolsce>

25 czerwca 2014

Program Edukacji Morskiej – podsumowanie wiosennej tury rejsów

Dobiegła końca wiosenna tura rejsów w ramach Programo Edukacji Morskiej. Z tej okazji z uczniami spotkał

się wtedy mistrz olimpijski i pomysłodawca projektu – Mateusz Kusznierewicz, ambasador miasta ds.

morskich. 

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=tvhMzZpseMw>

26 - 29 czerwca 2014
LOTOS 71. Rajd Polski

Na trasach w Polsce i na Litwie rozgrywany jest LOTOS 71. Rajd Polski, będący siódmą rundą Rajdowych

Mistrzostw Świata FIA WRC. Grupa LOTOS – sponsor tytularny jest także oficjalnym partnerem startującego

w rajdzie Roberta Kubicy.

26 czerwca 2014

Start serwisu www – „Emocje do pełna”.

http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4119/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/4_razy_wiecej_lotosu_w_wielkopolsce
https://www.youtube.com/watch?v=tvhMzZpseMw


Serwis www.emocjedopelna.pl to narzędzie, które w jednym miejscu pozwala zebrać informacje dotyczące

wydarzeń sportowych z różnych źródeł w social mediach. Od teraz fani drużyn i zespołów sportowych

wspieranych przez Grupę LOTOS mogą być na czasie z wydarzeniami i dopingować ulubionych

sportowców.

30 czerwca 2014
Wybór Rady Nadzorczej na IX kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. powołało radę na nową, dziewiątą kadencję. W jej

skład  weszli jej dotychczasowi członkowie: Wiesław Skwarko, jako przewodniczący, Małgorzata Hirszel,

Agnieszka Trzaskalska, Oskar Pawłowski i Michał Rumiński. Nową osobą, powołaną w skład rady z ramienia

Ministerstwa Skarbu Państwa, została Magdalena Bohusz-Boguszewska.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4121/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/w_lotosie_obradowalo_walne>

5 lipca 2014
„LOTOS - Mistrzowie w pasach" w Koszwałach

W ramach programu ,,LOTOS — mistrzowie w pasach" na pytania związane z bezpiczeństwem na drogach

odpowiadali eksperci na stacji Grupy LOTOS w Koszwałach/k. Gdańska. Wszyscy goście stacji mogli wziąć

udział w bezpłatnej inspekcji pasów i dziecięcych fotelików.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=7DCRUi-QBG4>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4129/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/pit-

stop_w_koszwalach>

9 lipca 2014

Prestiżowe Złoto dla LOTOSU

Reprezentacja LOTOSU zajęła I miejsce pokonująć 9 drużyn w zawodach Lechia Gdańsk Prestige Cup.

Impreza odbyla się na PGE Arenie w Gdańsku

12 lipca 2014

Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu dla Pawła Olechnowicza

Akademia Polskiego Sukcesu uhonorowała prezesa Pawła Olechnowicza Złotym Medalem oraz przyznała

http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4121/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/w_lotosie_obradowalo_walne
https://www.youtube.com/watch?v=7DCRUi-QBG4
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mu tytuł członka APS za nowatorstwo przedsięwzięć biznesowych.

15 lipca 2014
Nowa lokomotywa spółki LOTOS Kolej

To pierwsza z trzech maszyn typu 6Dg (kolejne dwa pojazdy tego typu trafią na bocznicę w Gdańsku

jeszcze w lipcu). Nowa lokomotywa manewrowa to zmodernizowany przez spółkę Newag spalinowóz serii

SM42.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=WGiCD3nKokQ>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4127/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/na_wakacje_lokomotywa_lotos_kolej>

16 lipca 2014

Karta Motocyklisty Navigator i nie tylko

Sieć stacji paliw LOTOS wprowadza dedykowaną kartę premiową dla właścicieli jednośladów. Po

zatankowaniu motocykliści otrzymają teraz też specjalne, jednorazowe ściereczki do czyszczenia kasków, a

w przystacyjnych toaletach sieci LOTOS  mogą powiesić kaski na specjalnie przygotowanych wieszakach. 

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=wsINySvZovc>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4130/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/karta_motocyklisty_navigator>

17 lipca 2014

LOTOS Optima – już 3 lata na rynku

Uruchomienie 158 stacji w segmencie ekonomicznym w 3 lata oraz skuteczne zarządzanie stacjami paliw

przyczyniły się do umocnienia pozycji sieci LOTOS na rynku detalicznym.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4133/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_optima__juz_3_lata_na_rynku>

21 - 23 lipca 2014
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LOTOS Polish Open 2014

Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski Mężczyzn rozegrano na polu Sand Valley Golf & Country

Club w Pasłęku, w pobliżu Elbląga. Zwycięzcą turnieju został Austriak, Berni Reiter, który już od pierwszej

rundy uważany był za faworyta.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=Mqe6FUApdN0>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4136/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/ach_co_to_byl_za_turniej_-

_relacja_z_lotos_polish_open_2014>

24 lipca 2014

Podpisano umowę na budowę Węzła Odzysku Wodoru (WOW)

Dodatkowe produkty – 100 tysięcy ton LPG, 9 tys. ton wodoru i 25 tys. ton benzyny zapewnić ma rocznie

Grupie LOTOS nowa instalacja. Budowa instalacji rozpocznie się wiosną 2015 r. i zostanie przeprowadzona

przez amerykańską firmę AMCS Corporation w formule „pod klucz”. 

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4135/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/wow_-

_wiecej_wodoru_i_lpg>

24 lipca 2014

LOTOS Geonafta ma 50 lat

Blisko 150 gości z Litwy, Polski, Niemiec, Norwegii i USA zebrało się na dziedzińcu pałacu księcia Michała

Ogińskiego w Płungianach (Plunge), aby złożyć LOTOS Geonafcie życzenia z okazji półwiecza istnienia

firmy.

9 sierpnia 2014

Przeładunek na pełnym morzu

Na polu naftowym B3 odbyła się trzecia w historii LOTOS Petrobalticu operacja przeładunku ropy z Icarusa

III na zbiornikowiec Solando. Ropę wydobytą ze złoża B3 Solando zawiózł do gdańskiego portu, skąd trafiła

https://www.youtube.com/watch?v=Mqe6FUApdN0
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do rafinerii Grupy LOTOS.

14 sierpnia 2014

Pit stop przy Operze Bałtyckiej

Specjalny Pit stop programu „LOTOS – Mistrzowie w pasach” stanął  w Gdańsku na stacji LOTOS przy

Operze Bałtyckiej. Z inspekcji skorzystało około 50 kierowców i ich pasażerów, z których troje dzięki tej

kontroli uniknęło pewnej śmierci.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4142/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/program_lotos__mistrzowie_w_pasach_ratuje_zycie>

25 sierpnia 2014
Pierwsza transakcja Polskich Inwestycji Rozwojowych

Spółka celowa, zależna od LOTOS Petrobalticu, zawarła z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi oraz

Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Pekao S.A. umowy dotyczące finansowania

zagospodarowania złoża B8 zlokalizowanego na Morzu Bałtyckim. To pierwszy w Europie Środkowej

projekt wydobywczy w formule project finance.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=OwixF48E8w4>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4144/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/pierwsza_transakcja_polskich_inwestycji_rozwojowych>

25 sierpnia 2014
Minister Karpiński na platformie LOTOS Petrobaltic

Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa RP, oraz Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w MSP,

odwiedzili jedną z czterech platform spółki LOTOS Petrobaltic S.A. pracujących na Morzu Bałtyckim. 

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=IMpzszaXXao>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4145/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/grupa_lotos_sa_dla_rozwoju_polskiej_gospodarki>

27 sierpnia 2014

Powstaje kolejowy front rozładunku ropy

Od stycznia 2015 roku rafineria LOTOSU będzie przerabiać ropę wydobywaną przez PGNiG, głównie z

nowej kopalni w Lubiatowie. Aby było to możliwe, ropa musi być przywieziona koleją i rozładowana. W

tym celu na terenie rafinerii powstaje kolejowy front rozładunku ropy o wydajności ponad pół miliona ton

rocznie.

1 września 2014

http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4142/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/program_lotos__mistrzowie_w_pasach_ratuje_zycie
https://www.youtube.com/watch?v=OwixF48E8w4
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4144/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/pierwsza_transakcja_polskich_inwestycji_rozwojowych
https://www.youtube.com/watch?v=IMpzszaXXao
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4145/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/grupa_lotos_sa_dla_rozwoju_polskiej_gospodarki


Trzynasty ośrodek „Biało-zielonej przyszłości z LOTOSEM”

W Słupsku swoją działalność uroczyście zainaugurował zamiejscowy ośrodek Akademii Piłkarskiej Lechia

Gdańsk. Projekt „Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM” zasiliło ponad 160 młodych adeptów piłkarskich z

klubu KS Gryf Słupsk.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=77JJoOHR9_U>

4 września 2014

Pierwsza umowa związana z realizacją projektu EFRA

Grupa LOTOS i LOTOS Asfalt podpisały umowę z firmą Fluor S.A. na projektowanie i wsparcie w

kontraktacji, zakupach i zarządzaniu budową – w zakresie integracji nowych obiektów z rafinerią. Jest to

pierwsza umowa związana z realizacją projektu EFRA (instalacji koksowania).

8 września 2014

LOTOS ma zielone światło na emisję akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraziło zgodę na podwyższenie kapitału

zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na wsparcie

realizacji strategii, polegającej na przeprowadzaniu dalszych inwestycji służących zwiększeniu

kompleksowości rafinerii w Gdańsku oraz wzrostowi własnego wydobycia węglowodorów.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=8Al4x7x8VHw>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4151/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_ma_zielone_swiatlo_na_emisje_akcji>

11 września 2014

,,HR Najwyższej Jakości" dla Grupy LOTOS

Grupa LOTOS S.A. 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.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4155/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/sukces_hr-

u_przyciaga_kandydatow>

17 września 2014

https://www.youtube.com/watch?v=77JJoOHR9_U
https://www.youtube.com/watch?v=8Al4x7x8VHw
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4151/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_ma_zielone_swiatlo_na_emisje_akcji
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4155/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/sukces_hr-u_przyciaga_kandydatow


LOTOS Oil Ambasadorem Polskiej Gospodarki

W IV edycji konkursu o tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki Jury konkursu w kategorii Partner Firm

Zagranicznych przyznało tytuł LOTOS Oil SA. Spółka po raz trzeci z rzędu została laureatem tego

prestiżowego konkursu.

23 września 2014

LOTOS Kolej na targach InnoTrans 2014

Berlińskie targi InnoTrans stały się miejscem, w którym spotykają się największe firmy z branży i w którym

odbywa się najwięcej światowych premier. W tym roku podczas berlińskich targów zaprezentowano aż

145 pojazdów, w tym m.in. lokomotywę E6ACT Dragon produkowaną przez NEWAG Gliwice i

eksploatowaną na co dzień przez LOTOS Kolej.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=amJtGI4i8cw>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/174/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci?

category=0&date=201409&page=1>

25 września 2014

Pięć milionów metrów sześciennych ropy z B3

Wydobycie ropy naftowej ze złoża B3 przekroczyło 5 mln metrów sześciennych. Załoga platformy Baltic

Beta świętowała ten wynik razem z Zarządem spółki LOTOS Petrobaltic S.A.

27 września 2014
Otwarcie zamiejscowego ośrodka Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk w
Malborku

To czternasty oddział APLG otwarty w ciągu zaledwie dwóch lat, w ramach projektu „Biało-zielona

przyszłość z LOTOSEM.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=uiFKIjqQx5U>

5 października 2014
LOTOS Petrobaltic pomaga w wydobyciu Douglasa A-20 z dna Bałtyku

Statek naukowo-badawczy „St. Barbara” podniósł z dna Bałtyku wrak samolotu Douglas A-20. Tym samym

z sukcesem zakończono projekt wydobycia bombowca, który realizowały wspólnie: Ministerstwo Kultury i

Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku przy wsparciu partnerów:

Marynarki Wojennej i spółki LOTOS Petrobaltic. 

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=zCWG2rIPJlQ>

10 października 2014

https://www.youtube.com/watch?v=amJtGI4i8cw
http://www.lotos.pl/174/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci?category=0&date=201409&page=1
https://www.youtube.com/watch?v=uiFKIjqQx5U
https://www.youtube.com/watch?v=zCWG2rIPJlQ


Nowa kampania wizerunkowa LOTOSU

Ruszyła wizerunkowa kampania reklamowa Grupy LOTOS. Projekt opiera się na telewizyjnym spocie oraz

szerokich działaniach w Internecie, w tym stronie internetowej www.lotostory.pl z interaktywnym spotem

wizerunkowym.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=e6ed27h7NGM>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4166/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotostory_blisko_ludzi_i_ich_potrzeb>

15 października 2014

LOTOS partnerem Karty Dużej Rodziny

LOTOS to pierwsza sieć stacji paliw, która przystępuje do programu Karta Dużej Rodziny.

15 października 2014

Skarb Państwa obejmie akcje Grupy LOTOS z nowej emisji

Minister Skarbu Państwa reprezentujący Skarb Państwa podpisał z Grupą LOTOS S.A. umowę w sprawie

udzielenia wsparcia niebędącego pomocą publiczną w kwocie nieprzekraczającej 530 mln zł w celu

finansowania budowy instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących (tzw. Projekt

EFRA). Wykonując Umowę Skarb Państwa obejmie akcje Grupy LOTOS nowej emisji w ramach wykonania

przysługującego Skarbowi Państwa prawa poboru.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4167/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/skarb_panstwa_obejmie_akcje_grupy_lotos_z_nowej_emisji>

17 października 2014

https://www.youtube.com/watch?v=e6ed27h7NGM
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4166/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotostory_blisko_ludzi_i_ich_potrzeb
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4167/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/skarb_panstwa_obejmie_akcje_grupy_lotos_z_nowej_emisji


Grupa LOTOS ponownie doceniona w konkursie "The Best Annual Report"

Grupa LOTOS po raz trzeci z rzędu znalazła się w gronie spółek przygotowujących raporty roczne o

największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. 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 w tym roku

trzecie miejsce w kategorii nagród głównych dla przedsiębiorstw.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4172/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/grupa_lotos_ponownie_doceniona_w_konkursie_the_best_annual_report>

21 października 2014

Wysoki standard bezpieczeństwa technicznego LOTOSU nagrodzony

Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Dozoru Technicznego postanowiły uhonorować przedsiębiorstwa

wyróżniające się w obszarze inicjatyw i rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa technicznego. Grupa

LOTOS  uzyskała dyplom uznania wraz ze statuetką „W uznaniu wysokiego standardu bezpieczeństwa

technicznego”.

30 października 2014

Polskie stocznie przebudują platformę "Petrobaltic"

Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. podpisała umowę na przebudowę platformy wiertniczej na eksploatacyjną.

W skład konsorcjum wykonawców przebudowy wchodzą spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej

S.A. tj. Energomontaż – Północ Gdynia i Stocznia Remontowa NAUTA, a także stocznia z polskim kapitałem

Crist.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=hlnhbA8UovA>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4175/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/polskie_stocznie_zmodernizuja_platforme_wiertnicza_dla_zloza_b8>

4 listopada 2014

Wysoki standard bezpieczeństwa LOTOSU nagrodzony

Grupa LOTOS  uzyskała dyplom uznania wraz ze statuetką „W uznaniu wysokiego standardu

bezpieczeństwa technicznego”

15 listopada 2014

http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4172/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/grupa_lotos_ponownie_doceniona_w_konkursie_the_best_annual_report
https://www.youtube.com/watch?v=hlnhbA8UovA
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4175/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/polskie_stocznie_zmodernizuja_platforme_wiertnicza_dla_zloza_b8


Grupa LOTOS na planszy Monopoly

Gdańsk, jest pierwszym miastem w Polsce, a nawet w Europie Środkowo-Wschodniej, które ma własną

wersję popularnej i lubianej gry Monopoly. Na planszy nie mogło zabraknąć rafinerii i biurowca Grupy

LOTOS, wizytówek miasta, które witają gości wjeżdżających do Gdańska od strony Elbląga i Warszawy.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4181/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/mr_monopoly_odwiedzil_gdansk>

17 listopada 2014
Ruszyła Wielka Loteria LOTOS Paliw

Na stacjach paliw LOTOS i LOTOS Optima ruszyła ogólnopolska promocja sprzedaży. Akcja jest

przedsięwzięciem wyjątkowym ze względu na ilość i jakość nagród – w Wielkiej Loterii można wygrać 6

samochodów osobowych Ford Ka, 100 smartfonów Samsung Galaxy Alpha i 260 tysięcy rabatów na

zakupy na stacjach paliw.

20 listopada 2014

Diamenty Polskiej Chemii dla LOTOSU

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

uhonorowano ex aequo Grupę LOTOS oraz BASF Polska.

20 listopada 2014

2 lata „Biało-zielonej przyszłości z LOTOSEM”

Na PGE Arenie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca dwa lata istnienia programu „Biało-zielona

przyszłość z LOTOSEM”.

25 listopada 2014

http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4181/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/mr_monopoly_odwiedzil_gdansk


LOTOS Firmą Dobrze Widzianą

Grupa LOTOS została uhonorowana prestiżowym tytułem „Firma Dobrze Widziana” w V edycji konkursu

organizowanego przez Business Centre Club.

26 listopada 2014

10 lat Akademii LOTOS

Akademia LOTOS jest cenionym w świecie nauki i biznesu systemem kompleksowego rozwoju

pracowników. 

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=Gbw0DXMG_KM>

28 listopada 2014

LOTOS w Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek

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. 

28 listopada 2014

Podsumowanie pilotażowej edycji programu „LOTOS – Mistrzowie w pasach”

Dwa i pół tysiąca dzieci bawiło się i uczyło w hali Arena Gdynia, gdzie odbyła się gala podsumowująca

pilotażowy program edukacyjny Grupy LOTOS i Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Projekt „LOTOS – Mistrzowie w pasach” promuje poprawne zapinanie pasów oraz właściwy dobór i montaż

fotelików do przewożenia dzieci.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=GciCFrLVvCM>

28 listopada 2014
Premiera filmu pt. „Dynamiczni ludzie – Aparatowy”

Ten film to nowe narzędzie informacyjne stworzone przez Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grupy

LOTOS. Od dziś będzie ono wspierać procesy rekrutacyjne na to niezwykle wymagające i jednocześnie

kluczowe stanowisko produkcyjne w rafinerii. 

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=3tGQpeNJjr8>

1 grudnia 2014
Siatkarze LOTOSU Trefl Gdańsk w gdańskiej rafinerii

https://www.youtube.com/watch?v=Gbw0DXMG_KM
https://www.youtube.com/watch?v=GciCFrLVvCM
https://www.youtube.com/watch?v=3tGQpeNJjr8


Grupę LOTOS odwiedzili zawodnicy, sztab szkoleniowy oraz prezesi LOTOSU Trefl Gdańsk, zespołu który jest

rewelacją sezonu w PlusLidze. Żółto-czarni zwiedzili rafinerię, spotkali się z pracownikami LOTOS Straż, a

najodważniejsi z nich, mimo przenikliwego mrozu, obejrzeli zakład z wysokości wysięgnika wozu

strażackiego.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=sOHSjXT_GHc>

3 grudnia 2014

Program Edukacji Morskiej EKO Inspiracją 2014

Program Edukacji Morskiej, którego partnerem jest Grupa LOTOS, został wyróżniony nagrodą EKO

Inspiracja 2014. Rada programowa plebiscytu doceniła gdańską inicjatywę w kategorii PARTNERSTWO.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4190/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/nagroda_dla_programu_edukacji_morskiej>

9 grudnia 2014
Grupa LOTOS nagrodzona  za sponsoring gdańskiego sportu

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.

9 grudnia 2014

LOTOS upoważnionym przedsiębiorcą AEO

Grupa LOTOS S.A. rozpoczęła procedurę, która ma na celu dostosowanie organizacyjne Spółki do poziomu

umożliwiającego uzyskanie certyfikatu AEO, nadającego status uprzywilejowanego podmiotu

gospodarczego, w rozumieniu wspólnotowego prawa celnego.

10 grudnia 2014

Sukces oferty publicznej akcji Grupy LOTOS S.A.

https://www.youtube.com/watch?v=sOHSjXT_GHc
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4190/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/nagroda_dla_programu_edukacji_morskiej


Akcjonariusze Grupy LOTOS obejmą wszystkie akcje nowej emisji Spółki z zachowaniem prawa poboru.

Dzięki udanej ofercie publicznej Spółka pozyskała zakładane 995,5 mln zł brutto.

10 grudnia 2014

Grupa LOTOS sygnatariuszem inicjatywy „Call to Action on Anti-Corruption”

Inicjatywa „Call to Action on Anti-Corruption” łączy przedstawicieli biznesu w wysiłkach na rzecz

zwalczania korupcji. Oficjalne podpisanie dokumentu miało miejsce w Nowym Jorku i było głównym

punktem obchodów 10. rocznicy ustanowienia 10. zasady Global Compact.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4192/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_przeciwko_korupcji>

10 grudnia 2014

Paweł Olechnowicz Człowiekiem Dekady

W trakcie uroczystej gali po zakończeniu dziesiątej, jubileuszowej edycji Konferencji Nafta/Chemia, nadane

zostały tytuły "Człowieka Dekady - tego, który zmienił polską Naftę i Chemię". Wśród wyróżnionych znalazł

się prezes Grupy LOTOS – Paweł Olechnowicz.

11 grudnia 2014

Grupa LOTOS firmą społecznie odpowiedzialną

Już po raz trzeci, Grupa LOTOS była partnerem regionalnym gdańskiej konferencji „Pulsu Biznesu” o nazwie

„Akademia CSR. Rozwój odpowiedzialnego biznesu”. Była to kolejna okazja na podzielenie się dobrymi

praktykami wśród mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Pomorza.

14 grudnia 2014

http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4192/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_przeciwko_korupcji


Paweł Olechnowicz wśród 20 najlepszych menedżerów w Polsce

„BloombergBusinessweek Polska” wyróżnił prezesów odnoszących największe sukcesy. Lista 20 top

menedżerów powstała poprzez zliczenie wskazań, tak więc znalazły się na niej osoby, które wybrało

najwięcej ankietowanych. 

18 grudnia 2014

Grupa LOTOS kolejny raz w Respect Index

Grupa LOTOS kolejny raz znalazła się wśród najbardziej odpowiedzialnych spółek w 8. edycji projektu

RESPECT Index.

21 grudnia 2014

LOTOS Mecenasem Kultury Jasła

Jedna z trzech statuetek Mecenasa Kultury 2014 trafiła do spółki LOTOS Infrastruktura. Podczas spotkania

wigilijnego w Jasielskim Domu Kultury laureatom wręczył je Ryszard Pabian, burmistrz miasta Jasła.

1 stycznia 2015



LOTOS Air BP startuje w Lublinie

Od początku 2015 r. LOTOS - Air BP Polska rozpoczęła operacje tankowania statków powietrznych na

lotnisku w Lublinie. Władze lotniska zaakceptowały innowacyjną ofertę na polskim rynku paliw lotniczych i

zdecydowały się na wprowadzenie nowego modelu zarządzania sprzedażą paliw, zaproponowanego

przez spółkę.

8 stycznia 2015

Polska ropa z Lubiatowa już w LOTOSIE

36 cystern zawierających 1500 ton ropy naftowej z kopalni Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

dotarło na początku  stycznia do gdańskiej rafinerii LOTOSU. To pierwszy transport w ramach podpisanej na

pięć lat umowy, która zwiększa poziom dywersyfikacji dostaw tego surowca. Zgodnie z kontraktem,

miesięcznie trafi tu 25 tysięcy ton dobrej jakościowo, niskosiarkowej ropy.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=-iMqJ6k86qQ>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4195/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/polska_ropa_z_lubiatowa_juz_w_lotosie>

9 stycznia 2015

PGNiG i LOTOS Petrobaltic wspólnie poszukają ropy w północno-wschodniej
Polsce

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisało z LOTOS Petrobaltic umowę o wspólnych

operacjach na koncesji Górowo-Iławeckie w północno-wschodniej Polsce.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4194/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/pgnig_i_lotos_petrobaltic_wspolnie_poszukaja_ropy_w_polnocno-

wschodniej_polsce>

30 stycznia 2015

https://www.youtube.com/watch?v=-iMqJ6k86qQ
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4195/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/polska_ropa_z_lubiatowa_juz_w_lotosie
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4194/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/pgnig_i_lotos_petrobaltic_wspolnie_poszukaja_ropy_w_polnocno-wschodniej_polsce


Grupa LOTOS „Strefą Przyjaznej Rekrutacji”

Grupa LOTOS, jako członek Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji, otrzymała właśnie certyfikat „Strefa

Przyjaznej Rekrutacji”. Certyfikat stanowi wyróżnik dla pracodawców rekrutujących przyjaźnie, w zgodzie

ze standardami Kodeksu Dobrych Praktyk w Rekrutacji. 

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4199/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/grupa_lotos_strefa_przyjaznej_rekrutacji>

2 luty 2015

LOTOS Kolej zacieśnia współpracę z PGNiG

Na mocy zawartych porozumień pomiędzy PGNiG i LOTOS Kolej dotyczących kompleksowej obsługi

manewrowej bocznic PGNiG do Barnówka (woj. zachodniopomorskie) i Wierzbna (woj. lubuskie) zostaną

skierowane 4 lokomotywy manewrowe typu SM30, pieszczotliwie nazywane przez kolejarzy

„kaczuszkami”.

12 luty 2015

Nagrody dla LOTOS Asfalt

Tytuł „Osobowość Branży Budownictwo 2014” został przyznany Piotrowi Przyborowskiemu, prezesowi

LOTOS Asfalt, a sama spółka otrzymała nagrodę „Budowlana Firma Roku 2014”. Oba wyróżnienia zostały

przyznane przez wydawcę miesięcznika Builder PWB Media.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4204/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_asfalt_firma_roku>

16 luty 2015

Spotkanie z władzami Władysławowa i powiatu puckiego

LOTOS Petrobaltic i CalEnergy oraz ich spółki zależne prowadzą intensywne prace nad projektem

zagospodarowania gazowych złóż B4 i B6 (Baltic Gas Project). Gaz wydobywany z tych złóż ma być

przesyłany na ląd, do Energobalticu we Władysławowie.

http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4199/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/grupa_lotos_strefa_przyjaznej_rekrutacji
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4204/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_asfalt_firma_roku


17 luty 2015

Grupa LOTOS Głównym Sponsorem Reprezentacji Polski w piłce nożnej

Na Stadionie Narodowym w Warszawie podpisana została umowa, na mocy której Grupa LOTOS uzyskała

tytuł Głównego Sponsora Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Kontrakt pomiędzy Grupą LOTOS, a Polskim

Związkiem Piłki Nożnej będzie obowiązywał do 31 grudnia 2018 roku.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=Dlk10nsfjKs>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4205/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/grupa_lotos_glownym_sponsorem_reprezentacji_polski_w_pilce_noznej>

19 luty 2015

LOTOS liderem rynku kapitałowego

Dzięki przeprowadzeniu największej oferty publicznej akcji Grupa LOTOS S.A. znalazła się wśród liderów

polskiego rynku kapitałowego 2014 r. Podczas uroczystej gali nagrodę z rąk Pawła Tamborskiego, prezesa

Giełdy Papierów Wartościowych odebrał Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4209/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_liderem_rynku_kapitalowego>

23 luty 2015

UOKiK potwierdza jakość paliw na stacjach LOTOS

Badanie przeprowadzone przez UOKiK w 2014 roku objęło swoim zasięgiem 71 placówek sieci LOTOS

zlokalizowanych na terenie całej Polski. Na wszystkich skontrolowanych przez UOKiK stacjach paliw sieci

LOTOS inspektorzy potwierdzili jakość paliw zgodną z wyznaczonymi normami.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4210/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/uokik_potwierdza_jakosc_paliw_na_stacjach_lotos>

23 luty 2015

https://www.youtube.com/watch?v=Dlk10nsfjKs
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4205/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/grupa_lotos_glownym_sponsorem_reprezentacji_polski_w_pilce_noznej
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4209/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_liderem_rynku_kapitalowego
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4210/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/uokik_potwierdza_jakosc_paliw_na_stacjach_lotos


17. „LOTOS Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa”

Podczas siedmiu dni muzycznego święta wystąpiły gwiazdy polskiego oraz światowego jazzu i

zaprezentują różne style i tendencje. Koncerty po raz pierwszy odbyły się nie tylko w Bielsku-Białej, ale

także w Katowicach i Kownie. Grupa LOTOS jest Głównym Sponsorem tego wydarzenia od 2004 roku.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4211/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/zadymka_zaskoczy_jazzowcow>

23 luty 2015

Narodziny fok

Jedna z trzech samic foki szarej spodziewających się w tym roku potomstwa w fokarium Stacji Morskiej

Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiegow Helu, Unda Marina, urodziła samca, który otrzymał imię

Neptun. Potomstwa oczekują jeszcze Ania i Agata. 

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4212/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/sledz_neptuna_i_narodziny_kolejnych_foczych_szczeniat>

26 luty 2015
Dobre wyniki po I roku eksploatacji DRAGON-ów

Rok po oddaniu do eksploatacji lokomotyw DRAGON, obydwie Spółki - producent NEWAG S.A. i nabywca

LOTOS Kolej, mogą pochwalić się doskonałymi wynikami. W ciągu minionego roku lokomotywy przejechały

ponad 850 tys. km, a ich średni współczynnik niezawodności wyniósł 99,3%. Jest to najwyższy światowy

standard.

Zobacz video » <https://www.youtube.com/watch?v=gtkNOD2wE-4>

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4213/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/niezawodny_dragon>

28 luty 2015

http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4211/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/zadymka_zaskoczy_jazzowcow
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4212/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/sledz_neptuna_i_narodziny_kolejnych_foczych_szczeniat
https://www.youtube.com/watch?v=gtkNOD2wE-4
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4213/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/niezawodny_dragon


Polacy zdobywają brąz w Falun

Kamil Stoch, Piotr Żyła, Klemens Murańka i Jan Ziobro zdobyli brązowe medale drużynowych Mistrzostw

Świata w skokach narciarskich w Falun.

3 marca 2015

LOTOS Trefl Gdańsk w półfinale!

Po wygranej 3:1 z Transferem Bydgoszcz siatkarze LOTOSU Trefla po raz pierwszy w historii klubu

awansowali do półfinału play-off PlusLigi.Tam zmierzą się z obrońcą tytułu mistrzowskiego – PGE Skrą

Bełchatów.

5 marca 2015

Zainaugurowano 2. edycję programu ,,LOTOS – Mistrzowie w pasach”.

Na warszawskim Torwarze można było dowiedzieć się jakich błędów unikać przy zapinaniu pasów oraz jak

prawidłowo montować foteliki dziecięce. Imprezę uświetnił ambasador programu, wielokrotny rajdowy

mistrz Polski, Kajetan Kajetanowicz.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4216/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/pit_stopy_w_calej_polsce>

10 marca 2015

Po rekonstrukcji odwiertu B3-5 platforma LOTOS PETROBALTIC wróciła do
stoczni

Na złożu B3 zakończyła się pomyślnie rekonstrukcja odwiertu B3-5, która miała na celu wznowienie

produkcji z tego odwiertu. Zadanie miało istotne znaczenie, ponieważ B3-5 zapewniał wcześniej ok. 20%

produkcji z całego złoża.

13 marca 2015

http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4216/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/pit_stopy_w_calej_polsce


Złoty Laur Jakości dla LOTOS Asfaltu

Spółka LOTOS Asfalt została nagrodzona Złotym Laurem w Konkursie o Pomorską Nagrodę Jakości. Konkurs

wyróżnia pomorskie przedsiębiorstwa, które osiągają swoje cele poprzez stałe doskonalenie i najwyższe

standardy zarządzania jakością.

17 marca 2015

Grupa LOTOS rozpoczyna oficjalną współpracę z Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego Nr 2

Inauguracja „Gdańskiego Tygodnia Zawodowca” stała się okazją do oficjalnego podpisania Porozumienia o

współpracy pomiędzy Grupą LOTOS a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2. Historia

współpracy LOTOSU z dawnym Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku

(obecnie CKZiU Nr 2) sięga lat 70-tych.

18 marca 2015

Grupa LOTOS  laureatem konkursu "Pracodawca przyjazny Gdańskiej Szkole
Zawodowej"

Wyróżnieni przyznano za szczególne osiągnięcia w promowaniu i wspieraniu szkolnictwa zawodowego

oraz efektywną współpracę w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy. W wąskim

gronie nominowanych do tego tytułu i uhonorowanych dyplomem firm znalazła się również Spółka LOTOS

Serwis za współpracę z Zespołem Szkół Łączności.

20 marca 2015

Pierwsze owoce programu ,,Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM”

Dwóch młodych piłkarzy z rocznika 2001 – Marcin Wiśniewski oraz Mariusz Czajkowski, do tej pory

trenujących w ośrodkach zamiejscowych w Starogardzie (KP Starogard Gdański) oraz w Bytowie (U-2



Nagrody i wyróżnienia

Kapituła IX edycji konkursu „The Best Annual Report" uznała, iż

„Zintegrowany Raport Roczny Grupy LOTOS 2013” to przykład

publikacji, na podstawie której można podejmować

decyzje inwestycyjne przy stosunkowo minimalnym ryzyku.

Przejdź do strony  » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-i-jej-raport/nagrody-i-

wyroznienia>

ZOBACZ TAKŻE:

Bytów), zostało wytransferowanych do Lechii Gdańsk. Od rundy wiosennej sezonu 2014/15 będą

występować w biało-zielonych barwach w Pierwszej Lidze Wojewódzkiej C2.

Zobacz informację prasową »

<http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4224/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/bialo-

zielona_przyszlosc_z_lotosem_daje_pierwsze_owoce>

25 - 28 marca 2015

E(x)plory 2015

W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni odbył się Krajowy Finał Konkursu Naukowego

E(x)plory 2015. Spośród autorów 27 finałowych projektów, jury złożone z 16 członków – przedstawicieli

polskiej nauki i biznesu, wybrało laureatów konkursu.

http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-i-jej-raport/nagrody-i-wyroznienia
http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-i-jej-raport/nagrody-i-wyroznienia
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4224/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/bialo-zielona_przyszlosc_z_lotosem_daje_pierwsze_owoce


Zintegrowany Raport Roczny 2014

Użyteczne informacje Tabela treści GRI i zasad Global Compact

Wskaźnik Global
Reporting Initiative
(GRI)

Poziom
spełnienia
wymogów
raportowania

Rozdziały
w Raporcie
Rocznym 2014 Komentarz

Zasady
UN
Global
Compact Weryfikacja

Strategia i analiza

1.1. Oświadczenie
kierownictwa
najwyższego szczebla
na temat znaczenia
zrównoważonego
rozwoju dla organizacji i
jej strategii.

Organizacja i jej Raport [1]    

1.2. Opis kluczowych
wpływów, szans i ryzyk.

Szanse i ryzyka [1]    

Profil organizacji

2.1. Nazwa organizacji. Organizacja i jej Raport [1]    

2.2. Główne marki,
produkty i/lub usługi.

Strategia i model działania [1]    

2.3. Struktura
operacyjna organizacji,
z wyróżnieniem
głównych działów,
spółek zależnych,
podmiotów
powiązanych oraz
przedsięwzięć typu
joint-venture.

Organizacja i jej Raport [1]    

2.4. Lokalizacja siedziby
głównej organizacji.

Organizacja i jej Raport [1]

Użyteczne informacje [2]

   

2.5. Liczba krajów, w
których działa
organizacja oraz
podanie nazw tych
krajów, gdzie
zlokalizowane są
główne operacje
organizacji lub tych,
które są szczególnie
adekwatne w
kontekście treści
raportu.

Organizacja i jej Raport [1]    

2.6. Forma własności i
struktura prawna
organizacji.

Organizacja i jej Raport [1] [2]    

2.7. Obsługiwane rynki
z zaznaczeniem zasięgu
geograficznego,
obsługiwanych
sektorów,
charakterystyki
klientów/konsumentów
i beneficjentów.

Strategia i model działania [1]    

2.8. Skala działalności. Strategia i model działania [1]    

Tabela treści GRI i zasad Global Compact

Poniższa tabela może być pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących

się do konkretnych informacji lub danych wynikowych wymaganych przez Global Reporting Initiative

oraz wynikających z przyjęcia i stosowania przez Grupę LOTOS dziesięciu fundamentalnych zasad

United Nations Global Compact.

pełny / częściowy brak

Wskaźniki poziomu spełnienia wymogów raportowania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://raportroczny.lotos.pl/pl/
http://raportroczny.lotos.pl/pl/uzyteczne-informacje/
http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-i-jej-raport/list-prezesa-zarzadu
http://raportroczny.lotos.pl/pl/szanse-i-ryzyka
http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-i-jej-raport
http://raportroczny.lotos.pl/pl/strategia-i-model-dzialania/model-dzialania#gri-2.2-3
http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-i-jej-raport/organizacja/struktura
http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-i-jej-raport/organizacja
http://raportroczny.lotos.pl/pl/uzyteczne-informacje/kontakt
http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-i-jej-raport/organizacja
http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-i-jej-raport/organizacja/struktura
http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-i-jej-raport/organizacja/akcjonariat
http://raportroczny.lotos.pl/pl/strategia-i-model-dzialania/model-dzialania
http://raportroczny.lotos.pl/pl/strategia-i-model-dzialania/model-dzialania


2.9. Znaczące zmiany w
raportowanym okresie
dotyczące rozmiaru,
struktury lub formy
własności.

Organizacja i jej Raport [1]    

2.10. Nagrody
otrzymane w
raportowanym okresie.

Organizacja i jej Raport [1]

Użyteczne informacje [2]

   

Parametry raportu

Profil raportu

3.1. Okres
raportowania.

Organizacja i jej Raport [1]    

3.2. Data publikacji
ostatniego raportu.

Organizacja i jej Raport [1]    

3.3. Cykl raportowania. Organizacja i jej Raport [1]    

3.4. Osoba kontaktowa. Użyteczne informacje [1]    

3.5. Proces
definiowania
zawartości raportu wraz
z:

ustaleniem
istotności
poszczególnych
kwestii dla
organizacji i jej
interesariuszy;
priorytetyzacją
poszczególnych
kwestii;
identyfikacją
interesariuszy –
adresatów
raportu.

Organizacja i jej Raport [1]    

3.6. Zasięg raportu (np.
kraje, oddziały,
jednostki zależne,
dzierżawione obiekty,
przedsięwzięcia typu
joint venture,
dostawcy).

Organizacja i jej Raport [1]    

3.7. Oświadczenie w
sprawie jakichkolwiek
ograniczeń, w zakresie i
zasięgu raportu.

Organizacja i jej Raport [1]    

3.8. Informacja o
przedsięwzięciach typu
joint venture,
podmiotach zależnych,
obiektach
dzierżawionych,
operacjach
outsoursowanych i
innych jednostkach,
które w znaczący
sposób mogą wpłynąć
na porównywalność
działań organizacji w
poszczególnych
okresach i/lub w
stosunku do innych
organizacji.

Organizacja i jej Raport [1]    

3.9. Techniki i przyjęte
założenia odnośnie
szacunków i kalkulacji
wskaźników i innych
informacji zawartych w
raporcie.

Organizacja i jej Raport [1]    

3.10. Wyjaśnienia
dotyczące efektów
jakichkolwiek korekt
informacji zawartych w
poprzednich raportach
z podaniem powodów
ich wprowadzenia oraz
ich wpływu (np. fuzje,
przejęcia, zmiana
roku/okresu bazowego,
charakteru działalności,
metod pomiaru).

Organizacja i jej Raport [1]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-i-jej-raport/organizacja/struktura
http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-i-jej-raport/nagrody-i-wyroznienia
http://raportroczny.lotos.pl/pl/uzyteczne-informacje/kalendarium/kalendarium-2014-1
http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-i-jej-raport/zintegrowane-raportowanie
http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-i-jej-raport/zintegrowane-raportowanie
http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-i-jej-raport/zintegrowane-raportowanie
http://raportroczny.lotos.pl/pl/uzyteczne-informacje/kontakt
http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-i-jej-raport/zintegrowane-raportowanie/zakres-i-zasieg
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3.11. Znaczne zmiany w
stosunku do
poprzedniego raportu
dotyczące zakresu,
zasięgu lub metod
pomiaru
zastosowanych w
raporcie.

Organizacja i jej Raport [1]    

Indeks treści GRI

3.12. Tabela wskazująca
miejsce zamieszczenia
Standardowych
Informacji w raporcie.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact    

Weryfikacja

3.13. Polityka i obecna
praktyka w zakresie
zewnętrznej weryfikacji
raportu. Jeśli nie
zawarto takich danych
w niezależnym raporcie
poświadczającym,
wyjaśnienie zakresu i
podstaw zewnętrznej
weryfikacji oraz relacji
pomiędzy organizacją i
zewnętrznym
podmiotem
poświadczającym.

Organizacja i jej Raport [1] [2]    

Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie

Nadzór

4.1. Struktura
nadzorcza organizacji
wraz z komisjami
podlegającymi pod
najwyższy organ
nadzorczy,
odpowiedzialnymi za
poszczególne zadania,
jak na przykład
tworzenie strategii czy
nadzór nad organizacją.

Etyka i ład korporacyjny [1] [2] [3]    

4.2. Wskazanie, czy
przewodniczący
najwyższego organu
nadzorczego jest
również dyrektorem
zarządzającym (a jeśli
tak, to jakie funkcje
pełni w ramach zarządu
wraz z uzasadnieniem
takiej struktury).

Etyka i ład korporacyjny [1]    

4.3. Liczba członków
najwyższego organu
nadzorczego z
wyróżnieniem
niezależnych i/lub
niewykonawczych
członków (dotyczy
organizacji
posiadających
monistyczną strukturę
rady nadzorczej/organu
nadzorczego).

Etyka i ład korporacyjny [1] [2]    

4.4. Mechanizmy
umożliwiające
akcjonariuszom i
pracownikom
zgłaszanie
rekomendacji i
wskazówek dla
najwyższego organu
nadzorczego.

Etyka i ład korporacyjny [1]    

4.5. Związek pomiędzy
poziomem
wynagrodzeń
najwyższego organu
nadzorczego, wyższej
kadry menadżerskiej
oraz zarządu
(obejmując system
odpraw), a wynikami
organizacji (obejmując
wyniki społeczne i

Etyka i ład korporacyjny [1] [2]    
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http://raportroczny.lotos.pl/pl/etyka-i-lad-korporacyjny/zarzad/wynagradzanie-zarzadu


środowiskowe).

4.6. Procesy
pozwalające na
uniknięcie konfliktu
interesów członków
najwyższego organu
nadzorczego.

Etyka i ład korporacyjny [1] [2]    

4.7. Proces weryfikacji
kwalifikacji i
doświadczenia
członków najwyższego
organu nadzorczego
pod kątem wytyczania
strategii obejmującej
zagadnienia
ekonomiczne,
środowiskowe i
społeczne.

Etyka i ład korporacyjny [1]    

4.8. Wewnętrznie
sformułowana misja lub
wartości organizacji,
kodeks postępowania
oraz zasady odnoszące
się do aspektów
ekonomicznych,
społecznych i
środowiskowych
funkcjonowania
organizacji oraz poziom
ich implementacji.

Strategia i model działania [1]    

4.9. Procedury
najwyższego organu
nadzorczego dotyczące
nadzoru identyfikacji i
zarządzania kwestiami
ekonomicznymi,
środowiskowymi i
społecznymi, włączając
stosowne ryzyka i
szanse oraz
dostosowanie się lub
zgodność z uznanymi
międzynarodowymi
standardami,
kodeksami
postępowania i
zasadami.

Etyka i ład korporacyjny [1]    

4.10. Proces ewaluacji
wyników działań
najwyższego organu
nadzorczego w
odniesieniu do kwestii
ekonomicznych,
środowiskowych i
społecznych.

Etyka i ład korporacyjny [1]    

Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne

4.11. Wyjaśnienie, czy i
w jaki sposób
organizacja stosuje
zasadę ostrożności.

Szanse i ryzyka [1] [2] [3] 

Strategia i model działania [4]

   

4.12. Zewnętrzne,
przyjęte lub popierane
przez organizację
ekonomiczne,
środowiskowe i
społeczne deklaracje,
zasady i inne inicjatywy.

Etyka i ład korporacyjny [1]    

4.13. Członkostwo w
stowarzyszeniach
(takich jak
stowarzyszenia
branżowe) i/lub w
krajowych/
/międzynarodowych
organizacjach
rzeczniczych, w ramach
których organizacja:

Organizacja i jej Raport [1]    
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http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-i-jej-raport/czlonkostwo-w-organizacjach


jest członkiem
organów
nadzorczych;
uczestniczy w
projektach lub
komisjach;
przekazuje
znaczne fundusze
poza
standardowymi
opłatami
członkowskimi;
uznaje
członkostwo jako
działanie
strategiczne.

Angażowanie interesariuszy

4.14. Lista grup
interesariuszy
angażowanych przez
organizację.

Wyniki i perspektywy [1]    

4.15. Podstawy
identyfikacji i selekcji
angażowanych grup
interesariuszy.

Wyniki i perspektywy [1]    

4.16. Podejście do
angażowania
interesariuszy, włączając
częstotliwość
angażowania według
typu i grupy
interesariuszy.

Wyniki i perspektywy [1]    

4.17. Kluczowe kwestie
i problemy poruszane
przez interesariuszy
oraz odpowiedź ze
strony organizacji,
również poprzez ich
zaraportowanie.

Wyniki i perspektywy [1]    

Podejście do zarządzania

Ekonomia
Wyniki i perspektywy [1]    

Środowisko Strategia i model działania [1]    

Warunki pracy Strategia i model działania [1]

<http://raportroczny.lotos.pl/pl/strategia-i-

model-dzialania/pracownicy>

Wyniki i perspektywy [2]

   

Prawa człowieka Strategia i model działania [1]

Wyniki i perspektywy [2]

   

Społeczeństwo Strategia i model działania [1]

Wyniki i perspektywy [2]

   

Odpowiedzialność za
produkt

Strategia i model działania [1]    

Wskaźniki wyników

EKONOMICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI

Aspekt: Wyniki
ekonomiczne

     

EC1. Bezpośrednia
wartość ekonomiczna
wytworzona i
podzielona z
uwzględnieniem
przychodów, kosztów
operacyjnych,
wynagrodzenia
pracowników, dotacji i
innych inwestycji na
rzecz społeczności,
niepodzielonych zysków
oraz wypłat dla
właścicieli kapitału i
instytucji państwowych.

Tabela treści GRI
Organizacja i jej Raport [1]

<http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-

i-jej-raport/podstawowe-dane-2014> 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych
dochodów [2]

<http://raportroczny.lotos.pl/pl/dane-

finansowe/skonsolidowane-sprawozdanie-

finansowe-za-rok-2014/skonsolidowane-

sprawozdanie-z-calkowitych-dochodow>

W 2014 r. Grupa LOTOS
odprowadziła na rzecz
państwa podatki (m.in.
podatek dochodowy od osób
prawnych, podatek od
towarów i usług, akcyza, opłata
paliwowa, podatek od
nieruchomości) w łącznej
wysokości 10.900.341 tys. zł.
W 2014 r. Grupa Kapitałowa
LOTOS odprowadziła na rzecz
budżetów państw, w których
prowadzi działalność podatki
(m.in. podatek dochodowy od
osób prawnych, podatek od
towarów i usług, akcyza, opłata
paliwowa, podatek od
nieruchomości) w łącznej
wysokości 11.403.606 tys. zł.
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EC2. Implikacje
finansowe i inne ryzyka
oraz szanse dla działań
organizacji wynikające
ze zmian klimatycznych.

Szanse i ryzyka [1] [2]    

EC3. Pokrycie
zobowiązań
emerytalnych
organizacji
wynikających z
programów o
zdefiniowanych
świadczeniach.

Wyniki i perspektywy [1]    

EC4. Znaczące wsparcie
finansowe uzyskane od
państwa.

Tabela treści GRI
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [1]

[2]

Grupa
LOTOS 2012 2013 2014

   tys. zł

Dotacje
otrzymane
w trakcie
roku

2.186 5.196 -

Dotacje
rozliczone
w trakcie
roku

733 720 720

Wartość
bilansowa
dotacji na
koniec roku

25.033 29.509 28.789

Dotacje dotyczą nieodpłatnie otrzymanych
licencji.

Grupa
Kapitałowa
LOTOS 2012 2013 2014

   tys. zł

Dotacje
otrzymane
w trakcie
roku

2.186 5.196 1.238

Dotacje
rozliczone
w trakcie
roku

2.059 2.075 1.889

Wartość
bilansowa
dotacji na
koniec roku

39.448 42.569 41.918

Dotacje dotyczą głównie
nieodpłatnie otrzymanych
licencji oraz dotacji z
EkoFunduszu na wykorzystanie
gazu odpadowego z morskiej
kopalni ropy naftowej do
celów grzewczych.
Ponadto Grupa Kapitałowa
LOTOS korzysta z pomocy
rządowej w rozumieniu MSR
20 „Dotacje rządowe oraz
ujawnianie informacji na temat
pomocy rządowej”.
W okresie do 30 kwietnia 2011
r. Grupa LOTOS była
beneficjentem ulgi z tytułu
produkcji biokomponentów,
która wynikała z Ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2011 roku,
Nr 74, poz. 397 t.j.) – art. 19a.
Pomoc publiczna wynikająca z
przytoczonych przepisów
została zatwierdzona decyzją
Komisji Europejskiej nr N 57/08
z 18 września 2009 r. w
sprawie zezwolenia na pomoc
operacyjną państwa w zakresie
biopaliw. Ulga umożliwiała
producentom biopaliw
odliczanie od należnego
podatku dochodowego kwoty
stanowiącej maksymalnie 19%
nadwyżki wartości
wytworzonych biopaliw nad
wartością wytworzonych paliw
ciekłych o tej samej wartości
kalorycznej, obliczonych
według cen średnich. Zgoda
Komisji Europejskiej na
stosowanie ulgi wygasła 30
kwietnia 2011 r. Nierozliczona
kwota ulgi jest rozliczana w
bieżących zaliczkach na
podatek dochodowy od osób
prawnych. Podatek odroczony
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dotyczący ulgi
biokomponentowej został
przedstawiony w nocie 10.3
Dodatkowych informacji i
objaśnień do
skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LOTOS za
2014 r.
Grupa Kapitałowa LOTOS
korzystała z ulgi na nabycie
nowych technologii, która
wynika z Ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2011 roku,
Nr 74, poz. 397 t.j.) – art. 18b).
Ulga umożliwiała odliczenie od
podstawy opodatkowania
kwoty nie przekraczającej 50%
wydatków poniesionych i
została rozliczona z końcem
2014 r., a jej wpływ na
sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej LOTOS był
nieistotny.

Aspekt: Obecność na rynku z uwzględnieniem wkładu lokalnego

EC5. Wysokość
wynagrodzenia
pracowników
najniższego szczebla
według płci w stosunku
do płacy minimalnej na
danym rynku w
głównych lokalizacjach
organizacji.

Wyniki i perspektywy [1]    

EC6. Polityka, praktyki
oraz udział wydatków
przeznaczonych na
usługi lokalnych
dostawców w głównych
lokalizacjach
organizacji.

Wyniki i perspektywy [1]    

EC7. Procedury w
zakresie zatrudniania
pracowników z rynku
lokalnego oraz procent
wyższego kierownictwa
pozyskanego z rynku
lokalnego w głównych
lokalizacjach
organizacji.

Wyniki i perspektywy [1]    

Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny

EC8. Wkład w rozwój
infrastruktury oraz
świadczenie usług na
rzecz społeczeństwa
poprzez działania
komercyjne,
przekazywanie
towarów oraz działania
pro-bono. Wpływ tych
działań na
społeczeństwo.

Wyniki i perspektywy [1] [2]    

EC9. Zidentyfikowanie i
opis znacznego
pośredniego wpływu
ekonomicznego wraz z
wyróżnieniem skali i
zakresu oddziaływania.

Wyniki i perspektywy [1] [2]    

Aspekt: Zasoby      

OG1. Wielkość i rodzaj
szacowanych
potwierdzonych
zasobów i produkcji.

Wyniki i perspektywy [1]    

ŚRODOWISKOWE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI

Aspekt: Surowce/materiały

EN1. Wykorzystane
surowce/materiały
według wagi i objętości.

Wyniki i perspektywy [1]  8

EN2. Procent Tabela treści GRI i zasad Global Compact Ze względu na specyfikę 8  
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materiałów
pochodzących
z recyklingu
wykorzystanych w
procesie produkcyjnym.

prowadzonej działalności
Grupa LOTOS jedynie w
niewielkim stopniu może
wykorzystywać produkty
pochodzące z recyklingu.
Każda ze spółek grupy
kapitałowej prowadząca
działalność produkcyjną,
podlega ustawowemu
obowiązkowi oddawania,
poprzez zewnętrzne
Organizacje Odzysku, zużytych
materiałów do recyklingu.
Jednak również w tym
przypadku możliwość
powtórnego wykorzystania
poddanych recyklingowi
produktów jest znikoma. Z
opisanych przyczyn wskaźnik
GRI nie jest raportowany.

Aspekt: Energia

EN3. Bezpośrednie
zużycie energii według
pierwotnych źródeł
energii.

Wyniki i perspektywy [1]  8

OG2. Inwestycje w
energię odnawialną
ogółem.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa Kapitałowa LOTOS nie
inwestowała w 2014 r. w
energię odnawialną. Dlatego
wskaźnik nie jest raportowany.

  

OG3. Całkowita ilość
wytworzonej energii
odnawialnej według
źródła.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa Kapitałowa LOTOS nie
posiada przyłączonych do
swojej sieci
elektroenergetycznej źródeł
energii odnawialnej, stąd brak
produkcji energii elektrycznej z
OZE w 2014 r. Dlatego ten
wskaźnik GRI nie jest
raportowany.

  

EN4. Pośrednie zużycie
energii według
pierwotnych źródeł
energii.

Wyniki i perspektywy [1]  8

EN5. Ilość energii
zaoszczędzonej dzięki
konserwacji/remontom
infrastruktury
i poprawie efektywności
energetycznej
dotychczas
stosowanych
rozwiązań.

 / Wyniki i perspektywy [1]  9  

EN6. Inicjatywy podjęte
w celu dostarczenia
produktów i usług
efektywnych
energetycznie lub
opartych na energii
odnawialnej oraz
wynikające z tych
rozwiązań redukcje
zapotrzebowania na
energię.

Wyniki i perspektywy [1]  9  

EN7. Inicjatywy podjęte
w celu zmniejszenia
pośredniego zużycia
energii z
uwzględnieniem
osiągniętego stopnia
redukcji.

Wyniki i perspektywy [1]  8  

Aspekt: Woda

EN8. Łączny pobór
wody według źródła.

Wyniki i perspektywy [1]  8

EN9. Źródła wody
znacząco zubożone
przez nadmierny pobór
wody.

Wyniki i perspektywy [1]    

EN10. Procent i łączna
objętość wody
podlegającej
recyklingowi i
ponownemu
wykorzystaniu

Wyniki i perspektywy [1]    
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Aspekt: Usługi ekosystemów, w tym Bioróżnorodność

EN11. Lokalizacja i
powierzchnia
posiadanych,
dzierżawionych lub
zarządzanych gruntów
zlokalizowanych w
obszarach chronionych
lub obszarach o dużej
wartości pod względem
bioróżnorodności poza
obszarami chronionymi
bądź przylegających do
takich obszarów.

Wyniki i perspektywy [1]  8  

EN12. Opis istotnego
wpływu działalności,
produktów i usług na
bioróżnorodność
obszarów chronionych i
obszarów o dużej
wartości pod względem
bioróżnorodności poza
obszarami chronionymi.

Wyniki i perspektywy [1]  8  

EN13. Siedliska
chronione lub
zrewitalizowane.

Wyniki i perspektywy [1]  8  

EN14. Strategie, obecne
działania i plany
zarządzania wpływem
na bioróżnorodność.

Wyniki i perspektywy [1]  8  

EN15. Liczba gatunków
znajdujących się w
Czerwonej Księdze
Międzynarodowej Unii
Ochrony Przyrody i Jej
Zasobów (IUCN) oraz na
krajowych listach
gatunków zagrożonych,
zidentyfikowanych na
obszarze oddziaływania
organizacji według
stopnia zagrożenia
wyginięciem.

Wyniki i perspektywy [1]    

OG4. Liczba i
procentowy udział
istotnych lokalizacji
działalności, w których
rozpoznano i
monitorowano ryzyko
dla bioróżnorodności.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact Rafineria w Gdańsku jest
jedyną kluczową lokalizacją
działalności Grupy LOTOS.
Przeprowadzona na jej terenie
i w jej otoczeniu w 2014 r.
inwentaryzacja przyrodnicza
pozwoliła ocenić ryzyko, jakie
nasza działalność powoduje
dla bioróżnorodności.

8  

Aspekt: Emisje, ścieki i odpady

EN16. Łączne
bezpośrednie i
pośrednie emisje gazów
cieplarnianych według
wagi.

Wyniki i perspektywy [1]  8

EN17. Inne istotne
pośrednie emisje gazów
cieplarnianych według
wagi.

Wyniki i perspektywy [1]  8  

EN18. Inicjatywy
podjęte w celu redukcji
emisji gazów
cieplarnianych i
uzyskane efekty.

Wyniki i perspektywy [1]  8  

EN19. Emisje substancji
zubożających warstwę
ozonową według wagi.

Wyniki i perspektywy [1]  8  

EN20. Emisja związków
NOx, SO2 i innych
istotnych związków
emitowanych do
powietrza według
rodzaju związku i wagi.

Wyniki i perspektywy [1]  8

EN21. Całkowita
objętość ścieków
według jakości i
docelowego miejsca
przeznaczenia.

Wyniki i perspektywy [1]  8
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OG5. Objętość i sposób
pozbywania się wody
złożowej i wody
powstałej w procesie
produkcji.

Wyniki i perspektywy [1]   

EN22. Całkowita waga
odpadów według
rodzaju odpadu oraz
metody postępowania z
odpadem.

Wyniki i perspektywy [1] [2]  8

EN23. Łączna liczba i
objętość istotnych
wycieków.

Wyniki i perspektywy [1]  8

OG6. Objętość
spalonych w pochodni
na wolnym powietrzu i
wypuszczonych do
atmosfery
węglowodorów.

Wyniki i perspektywy [1]  8

OG7. Ilość powstałych
odpadów wiertniczych
(płuczki wiertniczej oraz
zwiercin) oraz sposoby
postępowania z nimi i
ich utylizacji.

Wyniki i perspektywy [1]  8

EN24. Waga
transportowanych,
importowanych,
eksportowanych lub
przetworzonych
odpadów uznanych za
niebezpieczne oraz
procent odpadów
przemieszczanych
transgranicznie.

Wyniki i perspektywy [1]  8

EN25. Rodzaj, rozmiar,
status ochronny oraz
znaczenie dla
bioróżnorodności
akwenów i związanych
z nimi siedlisk, na które
istotny wpływ ma
zrzucana przez
organizację raportującą
woda i wycieki.

Wyniki i perspektywy [1]  8  

Aspekt: Produkty i usługi

EN26. Inicjatywy
służące zmniejszeniu
wpływu produktów i
usług na środowisko i
zakres ograniczenia
tego wpływu.

Wyniki i perspektywy [1]  7, 8, 9  

OG8. Zawartość
benzenu, ołowiu i siarki
w paliwach.

Wyniki i perspektywy [1]   

EN27. Procent
odzyskanych
materiałów ze
sprzedanych produktów
i ich opakowań, według
kategorii materiału.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact Zgodnie z obowiązującymi
przepisami w poszczególnych
spółkach Grupy Kapitałowej
LOTOS zlecono organizacjom
odzysku wykonywanie
obowiązków w zakresie
odzysku i recyklingu opakowań
wprowadzanych na rynek
krajowy. Łączne wskaźniki
odzysku odpadów
opakowaniowych były zgodne
z wymaganiami ustawowymi.

8  

Aspekt: Zgodność z regulacjami

EN28. Wartość
pieniężna kar i
całkowita liczba sankcji
pozafinansowych za
nieprzestrzeganie
prawa i regulacji
dotyczących ochrony
środowiska.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact W 2014 r. na żadną ze spółek
Grupy Kapitałowej LOTOS nie
były nakładane istotne kary lub
sankcje pozafinansowe za
przekroczenia lub
nieprzestrzeganie prawa i
regulacji dotyczących ochrony
środowiska.

8  

Aspekt: Transport

EN29. Znaczący wpływ
na środowisko
wywierany przez

Wyniki i perspektywy [1]  8  
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transport produktów i
innych dóbr oraz
materiałów, z których
korzysta organizacja w
swej działalności oraz
transport pracowników.

Aspekt: Ogólny

EN30. Łączne wydatki i
inwestycje
przeznaczone na
ochronę środowiska
według typu.

Wyniki i perspektywy [1]  8

SPOŁECZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI

PRAKTYKI ZATRUDNIENIA I GODNA PRACA

Aspekt: Zatrudnienie

LA1. Łączna liczba
pracowników według
typu zatrudnienia,
rodzaju umowy o prace
i regionu oraz płci.

Strategia i model działania [1]  6

LA2. Łączna liczba
odejść oraz wskaźnik
fluktuacji pracowników
według grupy
wiekowej, płci i regionu.

Wyniki i perspektywy [1]  6  

LA3. Świadczenia
dodatkowe zapewniane
pracownikom
pełnoetatowym, które
nie są dostępne dla
pracowników
czasowych lub
pracujących w
niepełnym wymiarze
godzin, według
głównych jednostek
organizacyjnych.

Wyniki i perspektywy [1]  6  

LA15. Wskaźniki
powrotu do pracy oraz
stopy retencji
pracowników po
powrocie z urlopu
związanego z
urodzeniem dziecka, z
uwzględnieniem płci.

Wyniki i perspektywy [1]    

Aspekt: Relacje pomiędzy pracownikami i kierownictwem

LA4. Odsetek
zatrudnionych objętych
umowami zbiorowymi.

Wyniki i perspektywy [1]  3  

LA5. Minimalne
wyprzedzenie, z jakim
informuje się o
istotnych zmianach
operacyjnych wraz ze
wskazaniem, czy okresy
te są określone w
umowach zbiorowych.

Wyniki i perspektywy [1]  3  

Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy

LA6. Odsetek łącznej
liczby pracowników
reprezentowanych w
formalnych komisjach
(w których skład
wchodzi kierownictwo i
pracownicy) ds.
bezpieczeństwa i
higieny pracy, które
doradzają w zakresie
programów
bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz
monitorują takie
programy.

Wyniki i perspektywy [1]  6  

LA7. Wskaźnik urazów,
chorób zawodowych,
dni straconych oraz
nieobecności w pracy
oraz liczba wypadków

Wyniki i perspektywy [1]  6
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śmiertelnych
związanych z pracą,
według regionów i płci.

LA8. Edukacja,
szkolenia, doradztwo,
programy prewencyjne
oraz programy kontroli
ryzyka, które
zapewniają pomoc w
przypadku poważnych
chorób pracownikom,
ich rodzinom lub
członkom społeczności
lokalnej.

Wyniki i perspektywy [1]  6  

LA9. Kwestie
bezpieczeństwa i
higieny pracy
uwzględnione w
formalnych
porozumieniach
zawartych ze związkami
zawodowymi.

Wyniki i perspektywy [1]  3  

Aspekt: Edukacja i szkolenia

LA10. Średnia liczba
godzin szkoleniowych
w roku przypadających
na pracownika według
płci oraz struktury
zatrudnienia.

Wyniki i perspektywy [1]  6

LA11. Programy
rozwoju umiejętności
menedżerskich i
kształcenia
ustawicznego, które
wspierają ciągłość
zatrudnienia
pracowników oraz
ułatwiają proces
przejścia na emeryturę.

Wyniki i perspektywy [1]  6  

LA12. Odsetek
pracowników
podlegających
regularnym ocenom
jakości pracy i
przeglądom rozwoju
kariery zawodowej
według płci.

Wyniki i perspektywy [1]  6

Aspekt: Różnorodność i równość szans

LA13. Skład ciał
nadzorczych i kadry
pracowniczej w
podziale na kategorie
według płci, wieku,
przynależności do
mniejszości oraz innych
wskaźników
różnorodności.

Etyka i ład korporacyjny [1]

Wyniki i perspektywy [2]

 6

Aspekt: Równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn    

LA14. Stosunek
podstawowego
wynagrodzenia
mężczyzn i kobiet
według zajmowanego
stanowiska.

Wyniki i perspektywy [1]  6  

RESPEKTOWANIE PRAW CZŁOWIEKA

Aspekt: Procedury odnośnie zamówień i inwestycji

HR1. Procent i
całkowita liczba
istotnych umów
inwestycyjnych
zawierających klauzule
dotyczące praw
człowieka lub które
zostały poddane
kontroli pod tym kątem.

Wyniki i perspektywy [1]  1, 2  

HR2. Procent
znaczących dostawców
i podwykonawców
poddanych weryfikacji
pod kątem
przestrzegania praw

Wyniki i perspektywy [1]  1, 2, 3,
4, 5, 6
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człowieka oraz działania
podjęte w tej kwestii.

HR3. Całkowita liczba
godzin szkoleniowych
na temat polityk i
procedur regulujących
kwestie przestrzegania
praw człowieka w
zakresie prowadzonej
działalności oraz
procent przeszkolonych
pracowników.

Wyniki i perspektywy [1]  1, 2, 3,
4, 5, 6

 

Aspekt: Przeciwdziałanie dyskryminacji

HR4. Całkowita liczba
przypadków
dyskryminacji oraz
działania podjęte w tej
kwestii.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact W Grupie Kapitałowej LOTOS
w 2014 r. nie wystąpiły
przypadki dyskryminacji ze
względu na rasę, kolor skóry,
płeć, religię, poglądy
polityczne, pochodzenie
narodowe lub społeczne.

6  

Aspekt: Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych

HR5. Działania i
znaczący dostawcy
zidentyfikowani jako
mogący stwarzać
zagrożenie dla prawa
do swobody zrzeszania
się i prawa do sporów
zbiorowych lub
naruszać te prawa oraz
inicjatywy je
wspierające.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS nie ma
możliwości dokonania
weryfikacji dostawców pod
kątem zagrożeń dla prawa do
swobody zrzeszania oraz nie
identyfikuje tego rodzaju
zagrożenia w swoim
otoczeniu. Dlatego wskaźnik
nie jest raportowany.

  

Aspekt: Praca dzieci

HR6. Działania
zidentyfikowane jako
niosące ze sobą istotne
ryzyko wykorzystywania
pracy dzieci oraz środki
podjęte w celu
eliminacji takich
przypadków.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS popiera
zniesienie pracy dzieci na
świecie. Spółka nie raportuje
tego wskaźnika GRI, ponieważ
organizacji nie dotyczy ten
problem. W 2014 r., podobnie
jak w latach poprzednich, w
Grupie Kapitałowej LOTOS nie
wystąpiły działania, które by
zidentyfikowano, jako niosące
za sobą istotne ryzyko
wykorzystywania pracy dzieci.

5  

Aspekt: Praca przymusowa i obowiązkowa

HR7. Działania
zidentyfikowane jako
niosące ze sobą istotne
ryzyko wystąpienia
pracy przymusowej lub
obowiązkowej oraz
środki podjęte w celu
eliminacji takich
przypadków.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS popiera
eliminowanie wszelkich form
pracy przymusowej. W 2014 r.,
podobnie jak w latach
poprzednich, w Grupie
Kapitałowej LOTOS nie
wystąpiły incydenty pracy
przymusowej lub
obowiązkowej.

4  

Aspekt: Praktyki w zakresie bezpieczeństwa

HR8. Procent personelu
odpowiadającego za
zapewnienie
bezpieczeństwa,
przeszkolonego w
zakresie polityk i
procedur danej
organizacji dotyczących
różnych aspektów praw
człowieka związanych z
prowadzoną
działalnością.

Wyniki i perspektywy [1]  1, 2  

Aspekt: Prawa ludności rdzennej

HR9. Łączna liczba
przypadków naruszenia
praw ludności rdzennej
oraz podjęte działania.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa Kapitałowa LOTOS
popiera i przestrzega praw
człowieka. Nie raportujemy
tego wskaźnika GRI, ponieważ
organizacji nie dotyczy
problem naruszania praw
ludności rdzennej.

1, 2  

OG9. Miejsca
prowadzenia
działalności, w których
obecna jest ludność
rdzenna lub które mają

Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa Kapitałowa LOTOS nie
identyfikuje na terenie swojej
działalności grup o innej
tożsamości od dominującej
grupy w społeczeństwie.
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na nią wpływ oraz te, w
których wdrożono
specjalne strategie
angażowania ludności
rdzennej.

Dlatego wskaźnik nie jest
raportowany.

Aspekt: Ocena

HR10. Procent oraz
łączna liczba miejsc
prowadzenia
działalności, które
zostały poddane
kontroli pod kątem
przestrzegania praw
człowieka i/lub ocenie
wpływu.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa Kapitałowa LOTOS nie
uwzględnia wśród kryteriów
wyboru lokalizacji dla
prowadzonej działalności
kategorii, jaką stanowi
przestrzeganie praw człowieka,
ponieważ nie funkcjonuje na
terenach charakteryzujących
się ryzykiem wystąpienia
przypadków łamania praw
człowieka. Dlatego ten
wskaźnik GRI nie jest
raportowany.

  

Aspekt: Działania korygujące

HR11. Liczba skarg
związanych z obszarem
ochrony praw
człowieka, które zostały
rozpatrzone i
rozwiązane w toku
formalnej procedury
rozpoznawania skarg.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa Kapitałowa LOTOS nie
zidentyfikowała w 2014 r.
ryzyka pojawienia się sporów
na temat wpływu swojej
działalności i podejmowanych
przez nią decyzji na prawa
człowieka. Dlatego ten
wskaźnik GRI nie jest
raportowany.

  

SPOŁECZEŃSTWO

Aspekt: Społeczność lokalna

SO1. Charakter, skala i
efektywność
programów i praktyk w
zakresie oceny i
zarządzania wpływem
działalności organizacji
na społeczność lokalną,
włączając wpływ
wejścia na dany rynek,
prowadzenia i
zakończenia
działalności.

Wyniki i perspektywy [1]    

SO9. Miejsca
prowadzenia
działalności mających
istotny, potencjalny
bądź rzeczywisty,
negatywny wpływ na
społeczność lokalną.

Wyniki i perspektywy [1]    

SO10. Środki
prewencyjne i
łagodzące wdrożone w
miejscach prowadzenia
działalności mających
istotny, potencjalny
bądź rzeczywisty,
negatywny wpływ na
społeczność lokalną .

Wyniki i perspektywy [1]    

OG10. Liczba i dokładny
opis istotnych sporów
prowadzonych ze
społecznością lokalną i z
ludnością rdzenną.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact W 2014 r. Grupa Kapitałowa
LOTOS nie prowadziła żadnych
istotnych sporów, związanych z
ochroną środowiska, ze
społecznością lokalną.

  

OG11. Liczba lokalizacji
działalności, które
zostały zlikwidowane
lub znajdują się w
procesie likwidacji.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact W 2014 r. w wyniku
przeprowadzonych analiz
geologicznych stwierdzono
brak znaczącego potencjału
węglowodorowego w rejonie
koncesji „Sambia W”. Spółka
LOTOS Petrobaltic nie podjęła
działań zmierzających do
przedłużenia koncesji „Sambia
W” - w dniu 14.12.2014 r.
wygasła koncesja na
poszukiwanie i rozpoznawanie
złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego w rejonie „Sambia
W”, w związku z upływem
terminu obowiązywania
koncesji.

  

Aspekt: Korupcja
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SO2. Procent i całkowita
liczba jednostek
biznesowych
poddanych analizie pod
kątem ryzyka
związanego z korupcją.

Etyka i ład korporacyjny [1]  10  

SO3. Procent
pracowników
przeszkolonych w
zakresie polityki i
procedur
antykorupcyjnych
organizacji.

Etyka i ład korporacyjny [1]  10  

SO4. Działania podjęte
w odpowiedzi na
przypadki korupcji.

Etyka i ład korporacyjny [1]  10  

Aspekt: Udział w życiu publicznym

SO5. Polityka dotycząca
udziału w życiu
publicznym i lobbingu.

Szanse i ryzyka [1] [2]

Wyniki i perspektywy [3]

 10  

SO6. Całkowita wartość
finansowa i rzeczowa
darowizn na rzecz partii
politycznych, polityków
i instytucji o podobnym
charakterze, według
krajów.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact Zasady określone w Kodeksie
etyki Grupy Kapitałowej LOTOS
zakładają naszą apolityczność,
co znajduje swoje
potwierdzenie w fakcie, iż w
żaden sposób nie wspieramy
ugrupowań politycznych.

10  

Aspekt: Naruszenie zasad wolnej konkurencji

SO7. Całkowita liczba
podjętych wobec
organizacji kroków
prawnych dotyczących
przypadków naruszeń
zasad wolnej
konkurencji, praktyk
monopolistycznych oraz
ich skutki.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact
Zintegrowany Raport Roczny 2010/Społeczne
aspekty działalności/Polityka
państwowa/Zachowania antykonkurencyjne
[1]

W 2014 r. Grupa LOTOS była
stroną postanowienia
opisanego szerzej w Raporcie
Rocznym 2010 (link), w którym
pozwem z 18 maja 2001 r.
PETROECCO JV Sp. z o.o.
wniosła powództwo o
zasądzenie od Spółki kwoty
6.975 tys. zł wraz z odsetkami
ustawowymi od 1 maja 1999 r.
tytułem odszkodowania za
szkodę doznaną na skutek
stosowanych przez Spółkę
praktyk monopolistycznych,
polegających na sprzedaży
olejów bazowych BS w sposób
powodujący uprzywilejowanie
niektórych odbiorców poprzez
realizowanie ich zamówień w
zakresie nieproporcjonalnie
większym niż zamówień
PETROECCO JV Sp. z o.o. W
dniu 22 lutego 2013 r. Sąd
oddalił w całości powództwo
PETROECCO JV Sp. z o.o. W
dniu 26 czerwca 2013 r.
PETROECCO JV Sp. z o.o.
złożyło apelację do wyroku.
Grupa LOTOS wysłała 11 marca
2014 r. odpowiedź na apelację.
Sąd Apelacyjny w Gdańsku 28
sierpnia 2014 r. wyrokiem
oddalił apelację powoda oraz
zasądził na rzecz Grupy LOTOS
koszty postępowania. W dniu
19 stycznia 2015 r. PETROECCO
JV Sp. z o.o. złożyła kasację od
wyroku sądu drugiej instancji.
Sprawa jest w toku.

10  

Aspekt: Zgodność z regulacjami

SO8. Wartość pieniężna
kar i całkowita liczba
sankcji
pozafinansowych z
tytułu niezgodności z
prawem i regulacjami.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact W 2014 r. Grupa LOTOS oraz
spółki Grupy Kapitałowej
LOTOS nie płaciły istotnych kar
i nie nałożono na nie istotnych
niepieniężnych sankcji w
związku z niedostosowaniem
się do obowiązującego prawa i
regulacji.

  

Aspekt: Przymusowe przesiedlenia

OG12. Miejsca
prowadzenia
działalności, w których
doszło do
przymusowych
przesiedleń, liczba
gospodarstw

Tabela treści GRI i zasad Global Compact Z tytułu prowadzonej
działalności w ramach Grupy
Kapitałowej LOTOS nie doszło
w 2014 r. do żadnego
przypadku przymusowego
przesiedlenia.
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domowych
przesiedlonych w ich
trakcie oraz informacja
o tym, w jaki sposób
wpłynęło to na ich
sytuację życiową.

Aspekt: Integralność aktywów i bezpieczeństwo procesowe

OG13. Liczba
przypadków zagrożenia
bezpieczeństwa
procesowego według
rodzaju działalności.

Szanse i ryzyka [1] [2]

Wyniki i perspektywy [3] [4] [5] [6]

   

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta

PR1. Etapy cyklu życia
produktu, na których
ocenia się wpływ
produktów i usług na
zdrowie i
bezpieczeństwo w celu
poprawy wskaźników
oraz procent istotnych
kategorii produktów i
usług podlegających
takim procedurom.

Wyniki i perspektywy [1]

Zintegrowany Raport Roczny 2013/Strategia
wzrostu wartości / Kapitał relacyjny / Łańcuch
wartości [2]

Zakres tematyczny został
szeroko przedstawiony w
Zintegrowanym Raporcie
Rocznym 2013.

  

PR2. Całkowita liczba
przypadków
niezgodności z
regulacjami i
dobrowolnymi
kodeksami w zakresie
wpływu produktów i
usług na zdrowie i
bezpieczeństwo na
każdym etapie cyklu
życia według rodzaju
skutków.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact W 2014 r. nie odnotowano w
spółkach segmentu
handlowego Grupy
Kapitałowej LOTOS
incydentów niedostosowania
się do obowiązujących
regulacji, przepisów i
kodeksów w zakresie wpływu
produktu na zdrowie.

1  

Aspekt: Oznakowanie produktów i usług

PR3. Rodzaj informacji o
produktach i usługach
wymaganych na mocy
procedur oraz procent
znaczących produktów i
usług podlegających
takim wymogom
informacyjnym.

Zintegrowany Raport Roczny 2013 / Strategia
wzrostu wartości / Kapitał relacyjny / Łańcuch
wartości [1]

W 2014 r. nie odnotowano w
spółkach segmentu
handlowego Grupy
Kapitałowej LOTOS
przypadków niezgodności z
regulacjami oraz
dobrowolnymi kodeksami
dotyczącymi oznakowania i
informacji o produktach i
usługach.

10  

PR4. Całkowita liczba
przypadków
niezgodności z
regulacjami oraz
dobrowolnymi
kodeksami dotyczącymi
oznakowania i
informacji o produktach
i usługach według
skutków.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact W 2014 r. nie odnotowano w
spółkach segmentu
handlowego Grupy
Kapitałowej LOTOS
przypadków niezgodności z
regulacjami oraz
dobrowolnymi kodeksami
dotyczącymi oznakowania i
informacji o produktach i
usługach.

  

PR5. Praktyki związane
z zapewnieniem
satysfakcji klienta, w
tym wyniki badań
pomiaru satysfakcji
klienta.

Wyniki i perspektywy [1]    

Aspekt: Komunikacja marketingowa

PR6. Programy
dotyczące
przestrzegania prawa,
standardów i
dobrowolnych
kodeksów regulujących
kwestie komunikacji
marketingowej, z
uwzględnieniem
reklamy, promocji i
sponsoringu.

Wyniki i perspektywy [1]    

PR7. Całkowita liczba
przypadków
niezgodności z
regulacjami i
dobrowolnymi
kodeksami regulującymi

Tabela treści GRI i zasad Global Compact W działalności spółek
segmentu handlowego Grupy
Kapitałowej LOTOS w 2014 r.
nie stwierdzono incydentów
niedostosowania się do
regulacji i dobrowolnych
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kwestie komunikacji
marketingowej, z
uwzględnieniem
reklamy, promocji i
sponsoringu według
rodzaju skutków.

kodeksów postępowania
związanych z komunikacją
marketingową, z
uwzględnieniem reklamy,
promocji i sponsoringu.

Aspekt: Ochrona prywatności klienta

PR8. Całkowita liczba
uzasadnionych skarg
dotyczących naruszenia
prywatności klientów
oraz utraty danych.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact W Grupie Kapitałowej LOTOS
w 2014 r. nie zanotowano
skarg dotyczących naruszenia
prywatności klientów, a także
przypadków wycieków,
kradzieży lub utraty ich danych.

  

Aspekt: Zgodność z regulacjami

PR9. Wartość pieniężna
istotnych kar z tytułu
niezgodności z prawem
i regulacjami
dotyczącymi dostawy i
użytkowania
produktów i usług.

Tabela treści GRI i zasad Global Compact W 2014 r. nie odnotowano w
Grupie Kapitałowej LOTOS
istotnych kar z tytułu
niezgodności z prawem i
regulacjami dotyczącymi
dostawy i użytkowania
produktów i usług.

  

Aspekt: Zamienniki paliw kopalnych

OG14. Ilość
wyprodukowanych i
zakupionych
biokomponentów
spełniających kryteria
zrównoważonego
rozwoju.

 

 

Wyniki i perspektywy [1]    
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Zintegrowany Raport Roczny 2014

Użyteczne informacje Słownik terminów branżowych

Słownik terminów branżowych

A ACEA
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ustala kryteria jakościowe w Europie dla olejów samochodowych. ACEA

wydanie 2008 - są to opublikowane kryteria jakościowe dla wszystkich olejów samochodowych na rynku europejskim

uwzględniające wymagania dla olejów silnikowych do nowych samochodów. Publikacja zawiera podział olejów oraz ustala

wszystkie parametry fizykochemiczne oraz testy silnikowe dla każdej klasy jakościowej. Udokumentowanie wynikami badań olejów

silnikowych na zgodność z wymaganiami ACEA w akredytowanych laboratoriach pozwala na odpowiedzialne deklarowanie

poziomu jakości dla wyprodukowanego oleju silnikowego.

APC
Komputerowy system zaawansowanego sterowania produkcją, w który od 2001 r. wyposażona jest rafineria w Gdańsku. System

APC zarządza jednocześnie wieloma parametrami pracy instalacji technologicznych zakładu. Z jego pomocą można optymalizować

pracę instalacji, zwiększając uzyski pożądanych produktów i w sposób bezpieczny utrzymywać ich pracę (ang. Advanced Process

Control).

ARA
Rynek wyznaczony terytorialnie poprzez porty Antwerpia – Rotterdam – Amsterdam.

Asfalty modyfikowane
Asfalty charakteryzujące się polepszonymi właściwościami jakościowymi na skutek oddziaływania asfaltu z zastosowanym

modyfikatorem.

Audit recertyfikujący Zintegrowany System Zarządzania (odnawiający)
Audit, którego celem jest ocena zgodności systemu zarządzania z wymaganiami norm. Audit recertyfikujący wykonywany w

określonym przez jednostkę certyfikacyjną okresie, w celu przedłużenia okresu ważności oraz wydania nowego certyfikatu ZSZ.

Azot ogólny
Zawartość azotu związanego, w postaci wszystkich możliwych form chemicznych.

B B100 (paliwa)
Oznaczenie paliwa, które zostało wyprodukowane w 100% na bazie biokomponentu.

Baryłka (ropy naftowej)
Podstawowa wielkość, w jakiej mierzy się wydobycie ropy naftowej. Jedna baryłka to ok.159 litrów.

BAT
(Best Available Technique) Najlepsza Dostępna Technika zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie 96/61/WE to najbardziej

efektywny i zaawansowany etap rozwoju i metod prowadzenia danej działalności, który wskazuje możliwe wykorzystanie

poszczególnych technik jako podstawy dla dopuszczalnych wartości emisji mający na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie

jest to możliwe, ogólne ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko naturalne jako całość.

http://raportroczny.lotos.pl/pl/
http://raportroczny.lotos.pl/pl/uzyteczne-informacje/


Biokomponent
Dodatek służący do produkcji biopaliw, pochodzący z przetwórstwa biomasy, np. roślin oleistych czy kukurydzy.

Biopaliwo
Paliwo powstałe poprzez dodanie do benzyny lub oleju napędowego biokomponentu w ilości powyżej 7%.

BREF (BAT Reference Notes)
Dokumenty Referencyjne BAT to opracowywane przez Europejskie Biuro IPPC w Sewilli wytyczne BAT. Nie mają one statusu aktów

prawnych, a jedynie są wytycznymi przy ocenie i wydawaniu pozwoleń zintegrowanych.

C CD Process
Technologia produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych wykorzystana w instalacji do produkcji biokomponentów w

Czechowicach-Dziedzicach (ang. Continuous Deglycerolization Process).

CDU/VDU (instalacja)
Podstawowy układ instalacji służący do przerobu ropy naftowej, składający się z instalacji destylacji atmosferycznej (ang. Crude

Distillation Unit, CDU) i instalacji destylacji próżniowej (ang. Vacuum Distillation Unit, VDU).

Cerezyna
powstaje poprzez odolejenie ciężkich gaczów parafinowych. Jest to złożona mieszanina węglowodorów n-parafinowych o

temperaturze krzepnięcia około 73°C. Może być stosowana do wyrobu smarów, produktów impregnacyjnych i ochronnych w

przemyśle chemicznym a po oczyszczeniu w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym.

Chemikalia „czerwone”
chemikalia zaliczane do szkodliwych środowisku morskiemu substancji zanieczyszczających kategorii „Y”, które znajdują się na liście

Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC.2/Circ.), jak również na liście rozdziału 17. obowiązującego Kodeksu chemikaliów

IBC. Chemikalia te uznane są jako stanowiące zagrożenie dla zasobów morskich i życia ludzkiego. Szkodzą usankcjonowanej

działalności i prawidłowemu użytkowaniu morza.

Ciężki olej opałowy (COO)
Oleista ciecz będąca pozostałością po destylacji ropy naftowej. COO znajduje zastosowanie jako paliwo w instalacjach

przemysłowych dużych zakładów produkcyjnych, przetwórczych oraz elektrociepłowniach. Wykorzystywany jest również jako

paliwo dla statków.

D DAO
Olej powstały na instalacji SDA, stanowiący surowiec do dalszego przerobu w rafinerii. Może być podstawą do produkcji baz

olejowych i wsadem do procesów krakingu (ang. De-Asphalted Oil).

Destylacja atmosferyczna
Proces fizykochemiczny, wykorzystujący do rozdzielania mieszanin różnice w temperaturach wrzenia poszczególnych składników. W

procesie destylacji atmosferycznej ropy naftowej następuje wydzielenie frakcji gazów, benzyn, nafty i olejów napędowych.

Węglowodory cięższe stanowią tzw. pozostałość atmosferyczną. Destylacja atmosferyczna prowadzona jest przy ciśnieniu

zbliżonym do ciśnienia atmosferycznego.



Destylacja próżniowa
Proces analogiczny do destylacji atmosferycznej, jednak prowadzony przy zmniejszonym ciśnieniu. Wykorzystuje własność

zmniejszania się temperatury wrzenia wraz z malejącym ciśnieniem. Umożliwia separację destylatów próżniowych z pozostałości

atmosferycznej. Ciężkie pozostałości z procesu destylacji próżniowej stanowią tzw. pozostałość próżniową.

Destylat próżniowy
Frakcja węglowodorowa wydzielona z bardziej złożonej mieszaniny przez destylację pod zmniejszonym ciśnieniem. Destylaty

próżniowe otrzymane z ropy naftowej są najczęściej wykorzystywane do produkcji olejów bazowych, a także jako surowiec dla

procesów krakingu.

E Ekstrakcja furfurolem
Technologia stosowana do podwyższania jakości bazowych olejów mineralnych. W procesie następuje oddzielenie niekorzystnych

węglowodorów aromatycznych, co prowadzi do podwyższenia tzw. indeksu lepkości.

Estry metylowe kwasów tłuszczowych
Biokomponent służący do produkcji paliw i biopaliw do zasilania samochodów z silnikami wysokoprężnymi. Estry metylowe kwasów

tłuszczowych produkuje się w reakcji transestryfikacji olejów roślinnych z metanolem, przy obecności katalizatora (ang. Fatty Acid

Methyl Ester).

Etanol
Alkohol etylowy używany m.in. jako biokomponent do produkcji paliw i biopaliw do zasilania samochodów z silnikami iskrowymi.

ETBE
Wysokooktanowy biokomponent służący do produkcji benzyn. Produkowany jest z wykorzystaniem etanolu i izobutylenu (z ang.

Ethyl Tert-Butyl Ether).

Europejska Agencja Chemikaliów
agencja wspólnotowa odpowiedzialna za realizację rozporządzenia REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of

Chemicals), w zakresie utworzenia i administrowania systemu rejestracji, oceny oraz udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w

zakresie substancji chemicznych na szczeblu wspólnotowym. Jej głównym zadaniem jest zarządzanie bazą danych substancji

chemicznych zgłoszonych do rejestracji: rejestracji wstępnej substancji (proces zakończony) i rejestracji właściwej substancji. Decyzją

Rady Europejskiej z 2004 r. Europejska Agencja Chemikaliów ma swoją siedzibę w Helsinkach w Finlandii (ang. European Chemicals

Agency, ECHA).

F FAME
Estry metylowe kwasów tłuszczowych (ang. Fatty Acid Methyl Ester).

Forties Blend
Gatunek ropy naftowej pochodzącej z Morza Północnego. Ropa Forties Blend jest ropą lekką, niskosiarkową o dużym potencjale w

zakresie produkcji benzyn.

Frakcja parafinowa
to nieprzereagowany olej po procesie hydrokrakingu mieszaniny próżniowych destylatów oraz oleju uzyskanego w procesie

odasfaltowania rozpuszczalnikowego ciężkiej pozostałości przerobu ropy naftowej. Frakcja parafinowa jest mieszanina

węglowodorów nasyconych n-parafinowych, Izo-parafinowych i cyklicznych. Charakteryzuje się niską zawartością siarki poniżej 100



mg/kg i może być stosowana jako surowiec do produkcji baz olejowych lub w procesach krakingu katalitycznego lub hydrokrakingu
w celu uzyskania dodatkowej puli paliw.

G Gacz parafinowy
Półprodukt, który powstaje w procesie przerobu ropy naftowej. Służy do produkcji wosków.

Gaz łupkowy
jeden z trzech rodzajów gazu ze złóż niekonwencjonalnych, uzyskiwany z położonych głęboko pod ziemią łupków osadowych. Skały

te cechują się niską przepuszczalnością, dlatego gaz z łupków wymaga bardziej złożonych i zaawansowanych technicznie metod

wydobycia.

Gaz ziemny gazolinowy
Gaz ziemny, który oprócz metanu i etanu zawiera także pewne ilości węglowodorów cięższych.

H HDS
Instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (ang. Hydrodesuplhurisation Diesel Unit).

HGU
Instalacja do produkcji wodoru (ang. Hydrogen Generation Unit).

Hydrokraking
Proces rafineryjny służący do produkcji wysokiej jakości komponentów paliwowych poprzez reakcję destylatów próżniowych z

wodorem na katalizatorze. Procesy hydrokrakingu przeważnie przebiegają pod bardzo wysokim ciśnieniem i dostarczają

komponentów wolnych od siarki i zanieczyszczeń.

Hydrorafinowanie (gaczu parafinowego)
Proces oczyszczania parafin poprzez ich reakcję z wodorem na katalizatorze.

I Instalacja mycia aminowego LPG
Instalacja do usuwania z frakcji gazów płynnych siarkowodoru.

ISO
Międzynarodowa Organizacja ds. Standaryzacji (ang. International Organization for Standarization).

Izomeryzacja benzyn
Proces rafineryjny, który prowadzi do podwyższenia liczby oktanowej frakcji benzynowej poprzez zmianę struktury chemicznej

cząsteczek.

J JET A1
Paliwo lotnicze do silników odrzutowych i turbinowych.



K KAS (instalacja)
Kompleks aminowo-siarkowy, zespół instalacji do oczyszczania gazów rafineryjnych z siarkowodoru i produkcji płynnej siarki.

Komponent do produkcji asfaltów
Zazwyczaj ciężka próżniowa frakcja naftowa, która może być przerabiana w instalacji do produkcji asfaltów.

Konwersja
Przez procesy konwersji najczęściej rozumie się procesy technologiczne krakingu. W procesach tych z komponentów o wysokich

temperaturach wrzenia (ciężkich destylatów) otrzymuje się produkty lekkie, wykorzystywane do produkcji paliw. Najpowszechniej

występującymi procesami konwersyjnymi są kraking termiczny, kraking katalityczny i hydrokraking.

L LCA
Ocena cyklu życia produktu, która ma na celu określenie oddziaływania środowiskowego (emisje gazów cieplarnianych na

poszczególnych etapach produkcji, przetwarzania, transportu, itp.). Analiza LCA umożliwia również określenie wpływu na

środowisko, jakie niesie za sobą pozyskanie biomasy, transport, przetwarzanie jej w biopaliwa vs. oddziaływaniami powstającymi w

cyklu życia paliw kopalnych (ang. Life Cycle Assessment).

Lekki olej opałowy (LOO)
Paliwo opałowe pochodzące z procesu przerobu ropy naftowej. W odróżnieniu od ciężkiego oleju opałowego jest paliwem

destylacyjnym wolnym od ciężkich pozostałości. LOO stosowany jest głównie w kotłowniach przydomowych oraz w małych i

średnich firmach i instytucjach. Sprawdza się również jako paliwo grzewcze w kotłowniach.

LPG
Gaz skroplony będący mieszaniną propanu i butanu, pochodzący z procesu przerobu ropy naftowej. LPG stosowane jest m.in. jako

paliwo silnikowe, czy paliwo spalane w domowych kuchenkach gazowych (ang. Liquified Petroleum Gas).

M Mechanical Completion (MC)
Zakończenie prac budowlano-montażowych zakończone podpisaniem protokołu pomiędzy zleceniodawcą i kontraktorem

stwierdzającym, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami.

MHC
Instalacja hydrokrakingu, która pracuje w nieco łagodniejszych warunkach niż standardowa instalacja hydrokrakingu (ang. Mild-

Hydrocracking Unit).

MTBE
Nazwa wysokooktanowego komponentu służącego do produkcji benzyn. MTBE nie jest biokomponentem, w odróżnieniu do ETBE

(ang. Methyl Tert-Butyl Ether).

N Nafta
Ciekła frakcja ropy naftowej będąca mieszaniną węglowodorów, których cząsteczki zawierają 9-16 atomów węgla. Nafta jest

surowcem do produkcji paliwa lotniczego i olejów napędowych.



Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW)
Minimalny udział biokomponentów w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w

transporcie, liczony wg wartości opałowej.

O Olej bazowy
Olej nie uszlachetniony, bez dodatków, pochodzący z przerobu ropy naftowej. Stanowi podstawowy surowiec do produkcji olejów

smarowych.

Olej smarowy
Kompozycja składająca się z oleju bazowego i dodatków uszlachetniających. Ilość, rodzaj i wzajemne proporcje tych składników

decydują o klasie wytworzonego oleju. Ich głównym zadaniem jest zmniejszenie tarcia między powierzchniami dwóch stykających

się i współpracujących ze sobą ruchomych elementów urządzeń mechanicznych. Oleje smarowe znalazły swoje zastosowanie w

branży motoryzacyjnej oraz w przemyśle.

P Parafina
Mieszanina stałych węglowodorów nasyconych, wydzielana z frakcji ropy naftowej. Stosowana jest m.in. do wyrobu świec, past do

podłóg oraz jako materiał izolacyjny.

Plastyfikatory
Dodatki uplastyczniające dodawane do produktów polimerowych. Grupa LOTOS produkuje plastyfikatory węglowodorowe dla

przemysłu gumowego.

Ppm
Przyjęty na świecie sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to określa ile

cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 mln cząsteczek roztworu (ang. parts per million).

R REACH
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich

rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów.

Weszło w życie 1 czerwca 2007 r. i zastępuje kilkadziesiąt dotychczas obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych, zarówno

rozporządzeń, jak i dyrektyw wprowadzonych do prawa polskiego ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach

chemicznych.

Ready For Start Up (RFSU)
Stan osiągnięcia przez instalację gotowości do uruchomienia (wprowadzenia mediów procesowych).

REBCO (ropa)
Handlowa nazwa rosyjskiej ropy Ural (ang. Russian Export Blend Crude Oil).

Reformat
wysokooktanowy komponent, o liczbie oktanowej od 96-100, stosowany do produkcji benzyn silnikowych. Reformat powstaje w

wyniku procesu reformowania benzyny ciężkiej odsiarczonej na instalacji reformingu katalitycznego.



Reforming benzyn
Proces rafineryjny, w którym w wyniku reakcji na katalizatorze następuje tworzenie wysokooktanowych węglowodorów

aromatycznych i wodoru.

Ropa naftowa
naturalnie występująca ciekła kopalina, która wydobywana jest spod powierzchni ziemi. Składa się głównie z węglowodorów o

różnych masach cząsteczkowych i różnej budowie chemicznej, z niewielkimi domieszkami organicznych związków azotu, tlenu,

siarki i kliku innych pierwiastków chemicznych. Ropa naftowa jest podstawowym surowcem przerabianym w rafineriach ropy

naftowej w kierunku paliw, a także innych produktów o charakterze węglowodorowym.

ROSE
Technologia, na bazie której w gdańskiej rafinerii funkcjonuje instalacja SDA (ang. Residual Oil Supercritical Extraction).

Rozporządzenie CLP
rozporządzenie wprowadzające w Unii Europejskiej nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

oparty na Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów opracowanym przez ONZ w 2003 r.

Rozporządzenie CLP uzupełnia Rozporządzenie REACH oraz zastępuje system zawarty w Dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE.

Rozporządzenie weszło w życie 20 stycznia 2009 r. i obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby implementacji do prawa polskiego

(ang. Classification, Labelling and Packaging, CLP).

S SDA
(ang. Solvent Deasphalting) Instalacja odasfaltowania rozpuszczalnikowego. Służy do rozdzielenia pozostałości próżniowej po

przerobie ropy naftowej na frakcję lżejszą – olej DAO (ang. De-Asphalted Oil) i frakcję cięższą – komponent asfaltowy.

Stacje paliw ajencyjne
(ang. CODO, company-owned, dealer-operated) Obiekty będące własnością LOTOS Paliwa, zarządzane przez firmy zewnętrzne.

Stacje paliw partnerskie
(ang. DOFO, dealer-owned, franchise-operated) Obiekty działające pod marką LOTOS w ramach partnerstwa handlowego na

podstawie długookresowej umowy franczyzowej.

Stacje paliw patronackie
(ang. DODO, dealer-owned, dealer-operated) Obiekty funkcjonujące w barwach Rafinerii Gdańskiej na podstawie umowy

patronackiej.

T Transestryfikacja olejów

Reakcja chemiczna, w której powstają estry metylowe kwasów tłuszczowych. Reakcja transestryfikacji olejów to reakcja oleju z

alkoholem w obecności katalizatora.

Troll Blend (ropa)
Gatunek ropy naftowej pochodzącej z Morza Północnego. Ropa Troll Blend jest ropą średnią, niskosiarkową, o dużym potencjale w

zakresie produkcji olejów napędowych.



U Usługa biletowa
usługa polegająca na tworzeniu i utrzymywaniu, w imieniu klientów, zapasów obowiązkowych paliw. Klienci korzystający z tej

usługi spełniają wymogi prawne, nie angażując do tego własnego paliwa.

Z Zasoby potwierdzone
Wielkości wydobycia ropy naftowej, które na podstawie analiz geologicznych i danych inżynieryjnych można oszacować z rozsądną

pewnością jako komercyjnie zdatne do wydobycia od określonej daty, ze znanych horyzontów złożowych i w określonych

warunkach gospodarczych, z wykorzystaniem określonych metod operacyjnych i w oparciu o określone regulacje administracyjne.

Zasoby warunkowe
Ilości ropy naftowej, które według szacunków na dany dzień, mogą potencjalnie zostać pozyskane ze znanych akumulacji, ale

wobec których dany projekt nie osiągnął jeszcze stopnia zaawansowania pozwalającego na komercyjne zagospodarowanie ze

względu na jedno lub więcej uwarunkowań.

Złoże B3
Złoże ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego leżące ok. 73 km na północ od Rozewia. Eksploatowane od 1992 r. Mieści

się na nim Morska Kopalnia Ropy. Główne źródło ropy wydobywanej przez LOTOS Petrobaltic.

Złoże B8
Złoże ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego, leżące ok. 68 km na północny wschód od Rozewia.
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Użyteczne informacje Słownik terminów społecznych

Słownik terminów społecznych

D Darowizna

Forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku.

Darowizna może być dokonana zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Przedmiotem darowizny mogą być

nieruchomości i ruchomości, pieniądze, a także prawa majątkowe, nie może być zaś bezpłatne świadczenie usług.

Dialog społeczny

Wymiana informacji i prezentacja stanowisk, dotyczących problemów i zagadnień społecznych pomiędzy stronami, którymi mogą

być instytucje publiczne, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Jest formą reprezentacji interesów poszczególnych stron.

Źródłem jego powodzenia jest rzetelna informacja między stronami oraz współdziałanie.

E Etyka biznesu

Uwzględnianie aspektu moralnego w biznesie, czyli stosowanie rozwiązań godzących wymogi moralne z interesem strategicznym

firmy. Etyka biznesu określa etyczne standardy zachowań, normy, wartości i sposoby postępowania w przedsiębiorstwie.

G Global Compact

Największa na świecie inicjatywa na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju. W Polsce koordynacją

Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ United Nations Global Compact zajmuje się Biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds.

Rozwoju (UNDP). Od momentu inauguracji w 2000 r. do inicjatywy przystąpiło ponad 9.000 członków ze 135 krajów. Global

Compact kieruje do przedsiębiorstw wezwanie, aby w swojej działalności kierowały się 10 fundamentalnymi zasadami z takich

obszarów jak: prawa człowieka, prawa pracownicze, ochrona środowiska, przeciwdziałanie korupcji oraz promocja społecznej

odpowiedzialności biznesu.

GRI

Global Reporting Initiative (GRI) jest niezależną instytucją z siedzibą w Holandii działającą na rzecz rozwijania i propagowania tzw.

wytycznych zrównoważonego rozwoju (Sustainability Reporting Guidelines). Zastosowanie wytycznych GRI ma zasięg globalny.

Mogą z nich korzystać wszystkie firmy, które chcą składać kompleksowe sprawozdania ze swojej ekonomicznej, środowiskowej i

społecznej działalności. Od 2006 r. obowiązuje trzecia wersja Wytycznych GRI, tzw. G3. Organizacja wprowadziła trzystopniowy

system poziomów aplikacji: od najwyższego, czyli zawierającego największy zakres ujawnianych informacji, tj. ok. 80 wskaźników

sprawozdawczych (A, A+), po najmniejszy, prezentujący niecałe 40 wskaźników (C, C+). Plus przy każdym z trzech poziomów

oznacza zewnętrzną weryfikację raportu przez niezależny organ poświadczający.

I Interesariusz

Osoba lub podmiot zainteresowany działalnością firmy i ponoszący różnego typu ryzyko związane z jej funkcjonowaniem oraz te

osoby bądź podmioty, na które firma wywiera poprzez swoją działalność wpływ. Polski odpowiednik angielskiego terminu

stakeholder (stake=stawka). W przeciwieństwie do akcjonariusza (ang. shareholder) zainteresowanego przede wszystkim zyskiem z

działalności spółki, interesariusze to grupa o wiele szersza, obejmująca m.in. pracowników, klientów, kredytodawców, dostawców,

administrację rządową, a w szerszym kontekście społeczeństwo lokalne, środowisko naturalne, opinię publiczną. Termin

wprowadzony przez Stanford Research Institute w 1963 r.

K Kapitał ludzki

Pracownicy danej firmy, przyczyniający się do jej funkcjonowania i rozwoju, posiadający określoną wiedzę, umiejętności i talenty.

http://raportroczny.lotos.pl/pl/
http://raportroczny.lotos.pl/pl/uzyteczne-informacje/


Kodeks etyczny

Zbiór przepisów regulujący sferę życia moralnego. Kodeks etyczny w działalności gospodarczej, oprócz ogólnych wskazań

mówiących o rzetelności i uczciwości wymaganych w działalności gospodarczej i o podejmowaniu czynności sprzyjających

rozwojowi społecznemu i niesprzecznych z normami moralnymi oraz obyczajami zbiorowości, wskazuje na konkretne „zachowania”

organizacji.

Kultura organizacyjna

Zespół norm, wartości, wzorów zachowań, postaw i założeń oraz symboli, które determinują sposób myślenia i działania w danej

firmie oraz określają standardy komunikacji i postępowania.

M Misja firmy

Zestaw trwałych dążeń i celów firmy. Zawiera ona wartości wyznawane przez zarząd firmy i jest podstawową wytyczną jej działań.

Misja firmy określa jej tożsamość oraz kulturę organizacyjną.

O Organizacja pozarządowa

Dobrowolna organizacja, działająca niezależnie od struktur państwowych i politycznych, której funkcjonowanie nie jest nastawione

na zysk. Działa ona na rzecz spraw społecznych i dobra publicznego. Jej działalność w dużej mierze opiera się na wolontariacie (ang.

non-governmental organization, NGO).

P Program społeczny

Zaplanowane działania mające na celu rozwiązanie lub przeciwdziałanie określonemu problemowi społecznemu. Może być

realizowany wspólnie bądź niezależnie przez instytucje publiczne, biznes i organizacje społeczne.

R Raport społeczny

Raport wydawany przez firmę przedstawiający w sposób całościowy strategię firmy i jej politykę społeczną. Uwzględnia on aspekty:

ekonomiczne, społeczne oraz ekologiczne działań firmy.

S Społeczna odpowiedzialność biznesu

Strategia, która zakłada dobrowolne uwzględnianie przez firmę interesów społecznych przy dążeniu do osiągania celów

ekonomicznych, podejmowaniu decyzji i działań. CSR zakłada dbałość o zasady etyczne, prawa pracowników, prawa człowieka,

otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Przyjmuje się, że społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być, obok

ekonomicznych dążeń firmy, integralną częścią polityki przedsiębiorstwa (ang. Corporate Social Responsibility, CSR).

Społeczne zaangażowanie biznesu

Podejmowanie przez firmę kwestii społecznych i udział w rozwiązywaniu problemów społecznych. Jest pojęciem węższym od

społecznej odpowiedzialności biznesu. Odnosi się do różnych aktywności podejmowanych przez firmę w społeczności. Obejmuje

różne metody zaangażowania firmy, takie jak: wsparcie finansowe, pomoc rzeczową, wolontariat pracowniczy. Zaangażowanie
społeczne uwiarygodnia firmę w oczach opinii publicznej i buduje jej pozytywny wizerunek na zewnątrz (ang. corporate community

involvement, corporate community investment).

Społeczność lokalna

Zbiorowość ludzi mieszkająca na danym terenie, połączona więzią społeczną, wspólną tradycją oraz kulturą. Społeczność lokalną

tworzą mieszkańcy wsi, miasta, dzielnicy lub gminy.



Sponsoring

Wzajemne zobowiązanie dwóch stron, sponsora i sponsorowanego. Sponsor przekazuje środki finansowe, materialne lub usługi

sponsorowanemu, w zamian za świadczenia promocyjne ze strony sponsorowanego. Sponsoring jest działaniem planowanym i

świadomym, służącym kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Często jest też częścią długookresowej strategii marketingowej

firmy.

W Wolontariat pracowniczy

Polega na angażowaniu się pracowników firm w działalność wolontarystyczną na rzecz organizacji społecznych. Pracownicy -

wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując przy tym swe umiejętności i zdolności, a

jednocześnie rozwijając swe talenty w innych dziedzinach. Firma wspiera pracownika w tych działaniach - w zależności od swej

kultury organizacyjnej: deleguje pracownika do pracy jako wolontariusza w czasie pracy, przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie

logistyczne i finansowe (ang. corporate volunteering).

Z Zrównoważony rozwój

Droga rozwoju społeczno-gospodarczego zharmonizowanego ze środowiskiem naturalnym. Idea zrównoważonego rozwoju

zakłada umiejętne korzystanie z zasobów (społecznych, ludzkich lub zasobów ziemi) tak, aby mogły być one również

wykorzystywane w przyszłości (ang. sustainable development).



Zintegrowany Raport Roczny 2014

Użyteczne informacje Kontakt

Pytania związane ze społeczną

odpowiedzialnością Spółki należy kierować

do Grupy LOTOS na adres:

Patrycja Zbytniewska

Koordynator ds. CSR

e-mail: csr@grupalotos.pl

Pytania związane z relacjami inwestorskimi

Spółki należy kierować do Grupy LOTOS na

adres:

Paweł Bujnowski

Szef Biura Relacji Inwestorskich

e-mail: ir@grupalotos.pl

Pytania związane z relacjami Spółki z

mediami należy kierować do Grupy LOTOS na

adres:

Marcin Zachowicz

Dyrektor Biura Komunikacji, Rzecznik

prasowy

e-mail: media@grupalotos.pl

Kontakt

Korespondencję należy kierować na adres głównej siedziby Spółki:

Grupa LOTOS S.A.

ul. Elbląska 135

PL 80-718 Gdańsk

Dodatkowe informacje na temat działalności ekonomicznej oraz społecznych i

środowiskowych aspektów funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS udostępniane

są na stronie internetowej Grupy LOTOS - www.lotos.pl

Zobacz informacje kontaktowe Grupy LOTOS <http://www.lotos.pl/179/grupa_kapitalowa/kontakt>

http://raportroczny.lotos.pl/pl/
http://raportroczny.lotos.pl/pl/uzyteczne-informacje/
mailto:csr@grupalotos.pl
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