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W TYM ROZDZIALE:

Podstawowe dane 2014
Pod względem przychodów ze sprzedaży
osiągniętych w 2014 r. na poziomie ok. 28,5
mld zł zajmujemy 4. miejsce w grupie 500
największych firm w Polsce.

List Przewodniczącego Rady
Nadzorczej
Najważniejszym i kluczowym dla dalszego
rozwoju Spółki projektem zrealizowanym
w 2014 r. była modelowo przygotowana
i przeprowadzona emisja akcji. Proces ten
zakończony został pełnym sukcesem.
Większościowy akcjonariusz Spółki - Skarb
Państwa objął wszystkie przysługujące mu
akcje nowej emisji, tak samo zachowali się
i inni akcjonariusze.

List Prezesa Zarządu
Miarą zaufania akcjonariuszy
i potencjalnych inwestorów do zdolności
naszego skutecznego działania
w warunkach zaburzeń rynkowych
i politycznych był sukces oferty publicznej
akcji Grupy LOTOS. Było to silne
i zdecydowane votum zaufania, jakim
akcjonariusze oraz inwestorzy przyjęli
program rozwoju Grupy LOTOS.

Organizacja

Zintegrowane raportowanie

Nagrody i wyróżnienia

W skład Grupy Kapitałowej LOTOS, oprócz
Grupy LOTOS (spółka matka, zarządza
rafinerią w Gdańsku), wchodzi 14 spółek ze
znakiem LOTOS. Dwie z nich mają swoją
siedzibę poza terenem Polski – na Litwie
i w Norwegii.

Nasz model rocznego raportowania
odpowiada na zalecenia zawarte
w przyjętej przez Parlament Europejski
i Radę dyrektywie 2014/95/UE z 22
października 2014 r. ws. ujawniania
informacji niefinansowych i informacji
dotyczących różnorodności przez niektóre
duże spółki oraz grupy.

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.

Członkostwo w organizacjach
Przedstawiciele Grupy LOTOS biorą udział
w pracach organizacji, w których
członkostwo traktujemy w sposób
strategiczny. Ich celem jest
m.in. wypracowywanie nowych rozwiązań
legislacyjnych w obszarze sektora energii
oraz uczestnictwo w konsultacjach
społecznych projektów ustaw regulujących
działalność naszego sektora.
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Podstawowe dane 2014

Podstawowe dane 2014
GRUPA LOTOS – wybrane dane *
Jednostka

Za rok zakończony
31.12.2014

Za rok zakończony
31.12.2013

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

tys. zł

26.243.106

26.697.179

-2%

Strata operacyjna

tys. zł

(1.294.183)

(352.799)

-

Strata przed opodatkowaniem

tys. zł

(1.545.869)

(77.525)

-

Strata netto

tys. zł

(1.285.910)

(14.774)

-

Całkowite dochody/(straty) ogółem

tys. zł

(1.762.097)

83.242

-2.217%

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

tys. zł

561.327

733.621

-23%

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

tys. zł

(137.277)

51.026

-369%

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

tys. zł

(392.823)

(597.916)

-

Przepływy pieniężne netto razem

tys. zł

31.227

186.731

-83%

zł

(8,87)

(0,10)

-

Darowizny na cele społeczne

tys. zł

705

1.811

-61%

Inwestycje proekologiczne

tys. zł

16.040

63.012

-74,5%

Jednostka

Stan na 31.12.2014

Stan na 31.12.2013

Zmiana

Aktywa razem

tys. zł

14.339.743

15.559.412

-8%

Kapitał własny

tys. zł

6.346.776

7.135.595

-11%

Jednostka

Za rok zakończony
31.12.2014

Za rok zakończony
31.12.2013

Zmiana

DANE FINANSOWE

Podstawowa strata netto na jedną akcję

DANE FINANSOWE

DANE POZAFINANSOWE

(dane porównywalne)
Pracownicy 1/
Skala rotacji zatrudnienia

liczba zatrudnionych

1.343

1.334

0,7%

%

9,55

11,8

-2,25 p.p.

0,9

4,5

-

m3

3.610.693

3.737.302

-3,4%

tys. ton/rok

1.820

1.689

7,8%

Wskaźnik wypadkowości LTIF (na 1 mln przepracowanych godzin) 2/
Całkowity pobór wody
Emisja CO2

GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS – wybrane dane skonsolidowane **
DANE FINANSOWE

Jednostka

Za rok zakończony 31.12.2014

Za rok zakończony 31.12.2013

Zmiana

(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży

tys. zł

28.501.887

28.559.165

0%

Zysk/(Strata) operacyjny/(a)

tys. zł

(1.393.008)

166.600

-936%

Strata przed opodatkowaniem

tys. zł

(2.123.715)

(58.676)

-

Zysk/(Strata) netto

tys. zł

(1.466.372)

39.428

-3.819%

Zysk/(Strata) netto przypisany/(a)
akcjonariuszom Jednostki Dominującej

tys. zł

(1.466.326)

39.415

-3.820%

Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom
niekontrolującym

tys. zł

(46)

13

-454%

Całkowite dochody/(straty) ogółem

tys. zł

(1.902.137)

123.450

-1.641%

Całkowite dochody/(straty) ogółem
przypisane akcjonariuszom Jednostki
Dominującej

tys. zł

(1.902.096)

123.439

-1.641%

Całkowite dochody ogółem przypisane

udziałom niekontrolującym

tys. zł

(41)

11

-473%

Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej

tys. zł

1.380.488

1.416.277

-3%

Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej

tys. zł

(958.338)

(931.051)

-

Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej

tys. zł

(597.271)

(243.864)

-

Przepływy pieniężne netto razem

tys. zł

(175.121)

241.362

-173%

zł

(10,11)

0,28

-3.711%

Darowizny na cele społeczne

tys. zł

1.169

2.131

-45%

Inwestycje proekologiczne

tys. zł

17.665

66.348

-73%

Jednostka

Stan na 31.12.2014

Stan na 31.12.2013

Zmiana

Aktywa razem

tys. zł

18.947.157

20.284.754

-7%

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom
Jednostki Dominującej

tys. zł

8.258.288

9.189.307

-10%

Udziały niekontrolujące

tys. zł

175

289

-39%

Kapitał własny razem

tys. zł

8.258.463

9.189.596

-10%

j.m.

Za rok zakończony
31.12.2014

Za rok zakończony
31.12.2013

Zmiana

Podstawowy zysk/(strata) netto na jedną
akcję

DANE FINANSOWE

DANE POZAFINANSOWE

(dane porównywalne)
Pracownicy 1/

liczba zatrudnionych

4.789

4.773

0,33%

2,3

4,4

-

%

33,1

33,2

-0,1 p.p.

tys. ton

305,2

219,1

39,3%

mln Nm3

239,2

16,8

1.324%

Wskaźnik wypadkowości LTIF (na 1 mln
przepracowanych godzin) 2/
Udział w rynku paliw
Wydobycie ropy naftowej
Wydobycie gazu

* Wyniki

finansowe Grupy LOTOS zostały zaprezentowane w Sprawozdaniu finansowym Grupy LOTOS. (zobacz więcej
<http://inwestor.lotos.pl/193/raporty_i_dane/raporty_roczne> )
** Wyniki

finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS (zobacz więcej
<http://raportroczny.lotos.pl/pl/dane-finansowe/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-za-rok-2014> ).
1/

Średnie zatrudnienie w roku.

2/

Wskaźnik LTIF – liczba wypadków powodujących niezdolność do pracy x10 6/liczba roboczogodzin, liczony dla średniego zatrudnienia w roku.

ZOBACZ TAKŻE:

List Wiceprezesa Zarządu
Rok 2014 upłynął pod znakiem bardzo silnych wyzwań dla spółek z
branży paliwowej. Kroki poczynione przez Grupę Kapitałową LOTOS
udowodniły, że potrafimy szybko podejmować decyzje pomagające
dostosować się do wymagającego otoczenia, aby zapewnić
realizowanym projektom oczekiwany poziom opłacalności.
Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/wyniki-i-perspektywy/listwiceprezesa-zarzadu>

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok
2014
Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/dane-finansowe/skonsolidowanesprawozdanie-finansowe-za-rok-2014>
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List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wiesław Skwarko - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,
Z pełną satysfakcją przekazujemy Państwu Zintegrowany Raport Roczny Grupy LOTOS S.A. za 2014 rok, który stanowi potwierdzenie wyboru
właściwych kierunków rozwoju Spółki, ale przede wszystkim jest dowodem sprawności menadżerskiej i wysokich kompetencji jej Zarządu.
Najważniejszym i kluczowym dla dalszego rozwoju Spółki projektem zrealizowanym w 2014 roku była modelowo przygotowana i
przeprowadzona emisja akcji. Proces ten zakończony został pełnym sukcesem, wyróżniającym SPO Grupy LOTOS na tle innych tego typu
projektów, przeprowadzonych na rynku kapitałowym w ostatnich latach. Należy podkreślić, że większościowy akcjonariusz Spółki - Skarb
Państwa objął wszystkie przysługujące mu akcje nowej emisji, tak samo zachowali się i inni akcjonariusze. W efekcie stopa redukcji zapisów
dodatkowych wyniosła 98,33 procent. Pozyskując na rozwój znaczące środki finansowe w realiach niezwykle trudnego rynku i zyskując pełne
zaufanie akcjonariuszy dla nowych projektów inwestycyjnych, Zarząd wykazał się odpowiedzialnością za Spółkę nie tylko w zakresie jej bieżących
potrzeb, ale co ważne także w długiej perspektywie. Środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie Projektu EFRA – budowy instalacji
opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz na zagospodarowanie złóż gazowych B4 i B6 na Morzu Bałtyckim. To przede
wszystkim realizacja tych projektów będzie budować wartość dla akcjonariuszy i umacniać przewagę konkurencyjną Spółki w kolejnych latach.
Dla akcjonariuszy Spółki szczególnie ważne jest to, aby jej działania były zawsze transparentne, odpowiedzialne i efektywne we wszystkich
obszarach aktywności. Dlatego w 2014 roku LOTOS nie tylko kontynuował projekty wpisane w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu
(CSR), ale skutecznie wspierał inicjatywy doskonalące warunki życia społeczeństwa i chroniące środowisko naturalne. Po raz kolejny Spółka
zdobyła uznanie interesariuszy, a jej prospołeczne inicjatywy stawiane były, jako wzór aktywności charakteryzujących nowoczesny biznes.
Z perspektywy 2015 roku doskonale widać, że rok 2014 został w Grupie LOTOS wykorzystany szczególnie starannie i mądrze do
przeprowadzenia kluczowych działań dla zbudowania solidnych fundamentów dla dalszego rozwoju całej Grupy Kapitałowej LOTOS. Strategia
koncernu na kolejne 5 lat będzie przedstawiona akcjonariuszom i uczestnikom rynku kapitałowego w drugiej połowie 2015 roku. Dlatego
głęboko zasadne jest złożenie gratulacji wszystkim, którzy w minionym roku wnieśli swój wkład w sukces LOTOSU, za jaki należy uznać
przygotowanie Spółce nowego, perspektywicznego etapu rozwoju. Szczególne słowa należą się Zarządowi Grupy LOTOS za przeprowadzenie z
powodzeniem Spółki przez bardzo wymagający okres oraz wszystkim pracownikom, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do
wzmocnienia pozycji LOTOSU wśród liderów polskiej gospodarki.

Z poważaniem,

Wiesław Skwarko
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grupa LOTOS S.A.

ZOBACZ TAKŻE:

Rada Nadzorcza

Akcjonariat

Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Rada

Skarb Państwa posiada akcje zwykłe na okaziciela Grupy LOTOS,

realizuje swoje zadania kolegialnie, jednak może również delegować
swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji oraz
powoływać stałe bądź doraźne komitety, sprawujące nadzór nad
poszczególnymi sferami działalności Spółki.
Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/etyka-i-lad-korporacyjny/radanadzorcza>

Cele strategiczne
Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS zakłada umacnianie naszej pozycji
jako silnej, innowacyjnej i efektywnie rozwijającej się firmy, która
odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa
energetycznego Polski.
Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/strategia-i-model-dzialania/celestrategiczne>

reprezentujące 53,19% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo
głosów na WZA Spółki. Udział ING OFE w kapitale akcyjnym Grupy
LOTOS to 8,6%. W 2014 r. pozostałe 38,21% akcji pozostawało
w wolnym obrocie.
Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-i-jejraport/organizacja/akcjonariat>
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List Prezesa Zarządu

Paweł Olechnowicz - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt przekazać Państwu Zintegrowany Raport Roczny Grupy LOTOS S.A. za 2014 rok. Dokument ten odzwierciedla niezwykle
dynamiczne wydarzenia, które miały miejsce szczególnie w drugiej połowie minionego roku na rynku ropy naftowej oraz rynkach walutowych.
Suma tych zdarzeń była ogromnym wyzwaniem dla wielu firm naftowych, które musiały szybko reagować na powstające zagrożenia i
weryfikować swoje plany.
Dostosowaliśmy realizację naszej strategii do trudnych warunków zewnętrznych, ale nie służyło to zaniechaniu programów rozwojowych i
inwestycji, tylko ich optymalizacji. Sytuacja na światowych rynkach nadal nie jest stabilna, ale już dzisiaj można powiedzieć, że LOTOS jest
przygotowany do bezpiecznego przejścia przez ten okres oraz do przyśpieszenia rozwoju.
Na wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS w 2014 roku istotny wpływ miały dynamiczne zmiany na rynku ropy naftowej i rynku walutowym: obniżka
notowań cen ropy i w konsekwencji produktów rafineryjnych (spadek notowań ze 111 USD na dzień 30.06.2014 r. do 55 USD na dzień
31.12.2014 r.) oraz umocnienie się kursu USD względem PLN o ponad 20 groszy. Wspomniana sytuacja pociągnęła za sobą konieczność
dokonania m.in. szeregu odpisów oraz wpłynęła na wielkość zadłużenia Spółki – denominowanego w dolarze amerykańskim. Nie mniej jednak
były to zabiegi czysto księgowe, nie wpływające istotnie na kondycję finansową LOTOSU.
Sukces oferty publicznej akcji Grupy LOTOS jest miarą zaufania naszych akcjonariuszy do zdolności skutecznego działania w warunkach zaburzeń
rynkowych. Udana emisja akcji to jeden z najlepszych przykładów skuteczności i efektywności naszej strategii zarządzania. Jesteśmy dumni, że
tak duża oferta, realizowana w trudnych okolicznościach, zakończyła się pełnym sukcesem. To mocny głos poparcia dla planów rozwojowych
Spółki wyrażony m.in. przez Ministerstwo Skarbu Państwa – większościowego akcjonariusza Grupy LOTOS, który objął wszystkie akcje
przysługujące mu w ofercie.
Z emisji pozyskaliśmy blisko 1 mld zł – była to największa oferta zrealizowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 roku.
Kapitał ten przeznaczymy na budowę instalacji opóźnionego koksowania wraz z instalacjami pomocniczymi, realizowanych w ramach Projektu
EFRA oraz zagospodarowanie złóż gazowych B4 i B6 zlokalizowanych na Bałtyku.
Nowy kompleks instalacji EFRA umożliwi głębszy przerób surowca i wzrost marży rafineryjnej o ok. 2 USD/baryłkę. Według szacunków całkowita
wartość nakładów inwestycyjnych na realizację Projektu EFRA wyniesie ok. 2,34 mld zł, z czego 530-650 mln zł pochodzić będzie z
przeprowadzonej emisji akcji. Realizację inwestycji planujemy zakończyć w 2018 roku.
Drugim celem emisyjnym jest współfinansowanie zagospodarowania złóż gazowych B4 i B6 na Bałtyku. Ich zasoby sięgają około 4 mld m3 gazu.
Zakładana wartość nakładów inwestycyjnych Grupy LOTOS ma wynieść w tym projekcie ok. 800 mln zł. Zamiarem Spółki jest przeznaczenie na
współfinansowanie tej inwestycji środków z emisji w kwocie 350-470 mln zł. Uruchomienie wydobycia planujemy na przełomie lat 2017-2018.
Realizacja obu tych inwestycji umocni pozycję LOTOSU na coraz bardziej konkurencyjnym rynku oraz przyczyni się do dalszej budowy wartości
Spółki, z korzyścią dla jej akcjonariuszy.
Miniony rok umocnił pozycję LOTOSU w obszarze aktywności na rzecz społeczeństwa i wsparcia dla realizacji jego potrzeb z myślą o
zrównoważonym rozwoju otoczenia, w jakim funkcjonujemy. Dzięki właściwie zdefiniowanej i konsekwentnie realizowanej strategii CSR,
odpowiadamy na wyzwania społeczne i środowiskowe, przyczyniając się do poprawy jakości życia kluczowych grup naszych interesariuszy.
Kierując się odpowiedzialnym podejściem do biznesu, stworzyliśmy w Polsce model nowoczesnego sponsorowania sportu. Wymaga on
rygorystycznego przestrzegania prawa, transparentności działań i precyzyjnego określenia praw i obowiązków obu stron takich relacji. Rok 2014
był szczególnie udany, ponieważ sponsorowani przez Grupę LOTOS zawodnicy - Kamil Stoch i Justyna Kowalczyk - zdobyli łącznie 3 złote medale
na zimowej olimpiadzie w Soczi. Polacy osiągnęli tam najlepszy wynik w historii naszych występów na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Po raz
pierwszy też polski sportowiec zdobył dwa złote medale na olimpiadzie zimowej. Nasz program CSR „Szukamy Następców Mistrza” zbudował
silną bazę utalentowanych zawodników w narciarstwie, którzy dziś odnoszą wielkie sukcesy cieszące miliony Polaków. Z kolei program „Białozielona przyszłość z LOTOSEM” buduje przyszłe talenty piłkarskie oraz zachęca dzieci i młodzież do uprawiania tego sportu. Zwieńczeniem naszej

piłkarskiej przygody jest umowa z PZPN dotycząca sponsoringu kadry narodowej w piłce nożnej, zawarta 17 lutego 2015 roku. Mam nadzieję, że
dzięki naszej współpracy „biało-czerwonym” będzie łatwiej osiągnąć sukces w postaci awansu do finałów ME, które odbędą się w przyszłym roku
we Francji.
Eksperci przekonują, że jedyną zaletą kryzysów jest to, że nie trwają wiecznie. Dlatego uważnie obserwujemy rynek i dostrzegamy pierwsze
sygnały normalizacji. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że i tym razem LOTOS nie tylko wyciągnął właściwe wnioski, ale i wprowadził mechanizmy
działania, skutecznie chroniące nas w trudnym otoczeniu makroekonomicznym. Dzięki tym działaniom potrafimy nie tylko stabilnie prowadzić
biznes, ale zwiększamy naszą przewagę konkurencyjną – inwestując w instalacje pogłębiające przerób surowca i rozwijając segment
wydobywczy.
LOTOS to rozwój i życie. To hasło przyświeca naszym działaniom od samego początku, tworząc zdrowy i silny organizm, który jest w stanie stawić
czoła nawet największym wyzwaniom. Tak samo będzie i tym razem, a nasza wspólna praca, wzmocniona motywacją i zaangażowaniem
pozwoli nam po raz kolejny odnieść sukces.
Szanowni Państwo,
Podsumowując miniony rok, pragnę przekazać słowa podziękowania wszystkim pracownikom Grupy Kapitałowej LOTOS. Ich zaangażowanie i
oddanie pracy na rzecz LOTOSU znajduje wymierne potwierdzenie w naszej rosnącej pozycji na rynku. Przykładamy wagę do budowania relacji
wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności. Wspiera nas w tym także system wartości etycznych, do których
należą współpraca, szacunek, profesjonalizm i transparentność. Stanowią one dla interesariuszy LOTOSU istotne zapewnienie wysokich
standardów naszego postępowania.

Z wyrazami szacunku,

Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Grupa LOTOS S.A.

ZOBACZ TAKŻE:

Zarząd

System wartości

Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Prowadzi sprawy
Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach z wyłączeniem
tych, które są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub
Rady Nadzorczej oraz spraw wykraczających poza zwykły zarząd
przedsiębiorstwem.

W Grupie Kapitałowej LOTOS w działaniach biznesowych
i społecznych kierujemy się nadrzędną zasadą poszanowania prawa
oraz poczuciem odpowiedzialności za wpływ, jaki wywieramy
na otoczenie. Doskonalimy naszą kulturę organizacyjną poprzez
oparcie jej na silnym i spójnym systemie wartości.

Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/etyka-i-lad-korporacyjny/zarzad>

Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/etyka-i-ladkorporacyjny/etyka/system-wartosci>

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-iwyroznienia>
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O nas

Akcjonariat

Struktura

Głównym rynkiem obsługiwanym przez

Skarb Państwa posiada akcje zwykłe
na okaziciela Grupy LOTOS, reprezentujące
53,19% udziału w kapitale zakładowym i tyle
samo głosów na WZA Spółki. Udział ING OFE

Grupa LOTOS pełni wśród spółek Grupy
Kapitałowej LOTOS rolę integratora
kluczowych funkcji zarządczych
i wspierających. Realizacji zadań z tym

w kapitale akcyjnym Grupy LOTOS to 8,6%. W
2014 r. pozostałe 38,21% akcji pozostawało
w wolnym obrocie.

związanych służy przyjęty model zarządzania
segmentowego.

Grupę Kapitałową LOTOS jest Polska, choć
nasza sprzedaż na rynki zagraniczne
sukcesywnie wzrasta. W 2014 r. zajęliśmy 3.
miejsce na liście największych polskich
eksporterów.
Przejdź do strony »
<http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacjai-jej-raport/organizacja/o-nas>

Przejdź do strony »
<http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacjai-jej-raport/organizacja/akcjonariat>

Przejdź do strony »
<http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacjai-jej-raport/organizacja/struktura>
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O nas
Zintegrowany Raport Roczny 2014 dotyczy działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa Kapitałowa LOTOS, grupa
kapitałowa), w szczególności zaś podmiotu dominującego, tj. Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa LOTOS, Spółka, koncern).
Jesteśmy jednym z największych i najbardziej efektywnych koncernów naftowych w Europie oraz drugim co do wielkości producentem paliw w
Polsce. Jako jedyni prowadzimy wydobycie węglowodorów w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego, mając niemal
wyłączną możliwość prowadzenia prac poszukiwawczo-wydobywczych na obszarze Bałtyku. Prace w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej
prowadzimy także w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Mamy także dostęp do lądowych złóż ropy naftowej na terytorium Litwy.
Nasza rafineria w Gdańsku jest jednym z najmłodszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie oraz ekologicznie kompleksów
rafineryjnych w Europie.
Pod względem przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2014 r. na poziomie ok. 28,5 mld zł zajmujemy 4. miejsce w grupie 500 największych
firm w Polsce. 1
Od czerwca 2005 r. akcje Grupy LOTOS są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Od listopada 2009 r. jesteśmy
uczestnikiem indeksu firm społecznie odpowiedzialnych - RESPECT Index na GPW.
W naszej grupie kapitałowej w Polsce i zagranicą pracuje ponad 5 tys. osób.
1 Lista

500 dziennika Rzeczpospolita, 13.05.2015 r.

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej LOTOS w podziale na kluczowe spółki.
Stan na 31.12.2014 r.

Grupa LOTOS S.A.
LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

LOTOS Kolej Sp. z o.o.
LOTOS Petrobaltic S.A.

LOTOS Oil S.A.

LOTOS Serwis Sp. z o.o.

Pozostałe

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej LOTOS ze względu na płeć. Stan na 31.12.2014 r.
Wyszczególnienie

Mężczyźni

Kobiety

Razem

stanowiska robotnicze

2 537

168

2 705

stanowiska nierobotnicze

1 409

992

2 401

Razem

3 946

1 160

5 106

W skład grupy kapitałowej, oprócz Grupy LOTOS (spółka matka, zarządza rafinerią w Gdańsku o nominalnej mocy przerobowej 10,5 mln ton
ropy naftowej rocznie), wchodzi obecnie 14 spółek ze znakiem LOTOS. Dwie z nich mają swoją siedzibę poza terenem Polski – na Litwie i w
Norwegii.

Terytorialny zasięg Grupy Kapitałowej LOTOS

Morze
Norweskie

Norwegia

Morze Północne

Morze Bałtyckie

Litwa

Polska

Strategia Grupy LOTOS zakłada umacnianie naszej pozycji jako silnej, innowacyjnej i efektywnie rozwijającej się firmy, która odgrywa znaczącą
rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w sektorze energii kraju. Koncentrujemy się na wydobyciu i przerobie ropy naftowej oraz hurtowej i
detalicznej sprzedaży produktów naftowych. Cele biznesowe osiągamy z poszanowaniem idei społecznej odpowiedzialności oraz
zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się nie tylko do rozwoju społeczności w regionach, w których zlokalizowane są nasze spółki, ale także
do wzrostu gospodarczego całego kraju. W 2014 r. Grupa Kapitałowa LOTOS odprowadziła z tytułu prowadzonej działalności podatki w łącznej
wysokości 11.403.606 tys. zł.
Głównym rynkiem obsługiwanym przez Grupę Kapitałową LOTOS jest Polska, choć nasza sprzedaż na rynki zagraniczne sukcesywnie wzrasta. W
2014 r. zajęliśmy wysokie trzecie miejsce na liście największych polskich eksporterów z przychodami z eksportowanych produktów w wysokości
ok. 9,5 mld zł. 2
2

Lista 500 dziennika Rzeczpospolita, 13.05.2015 r.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS w podziale na rynki zbytu (tys. zł)

Sprzedaż w Polsce

Nasze produkty są eksportowane do 75 krajów na świecie.

Sprzedaż zagraniczna

Eksport produktów marki LOTOS

W Polsce pod marką LOTOS funkcjonuje trzecia co do wielkości sieć stacji paliw. Za jej pośrednictwem oferujemy produkty i usługi segmentu
premium, w którym działają także stacje autostradowe. Co trzecia stacja w naszej sieci działa w segmencie ekonomicznym, reprezentowanym
przez markę LOTOS Optima. Rozwój sieci stacji paliw oraz wzrost efektywności sprzedaży, przyczynił się do umocnienia naszej pozycji na rynku
detalicznym i zwiększenia udziału do 9% na koniec 2014 r. (w stosunku do 8,5% osiągniętych w 2013 r.).

ZOBACZ TAKŻE:

System wartości

Model działania

W Grupie Kapitałowej LOTOS w działaniach biznesowych
i społecznych kierujemy się nadrzędną zasadą poszanowania prawa
oraz poczuciem odpowiedzialności za wpływ, jaki wywieramy
na otoczenie. Doskonalimy naszą kulturę organizacyjną poprzez
oparcie jej na silnym i spójnym systemie wartości.

Nasza działalność koncentruje się na wydobyciu i przerobie ropy
naftowej oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów naftowych,
do których należą: paliwa (benzyna bezołowiowa, olej napędowy
i lekki olej opałowy), ciężki olej opałowy, asfalty, paliwo lotnicze,
benzyna surowa, gaz płynny propan-butan (LPG) i oleje bazowe.

Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/etyka-i-lad-

Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/strategia-i-model-dzialania/model-

korporacyjny/etyka/system-wartosci>

dzialania>

Pracownicy
Naszym celem jest zapewnienie wysoko wykwalifikowanych
pracowników niezbędnych dla skutecznej realizacji strategii
biznesowej oraz udoskonalenie kultury organizacyjnej w oparciu o
przyjęte wartości. Jako priorytetowe traktujemy podniesienie
świadomości i poziomu zaangażowania pracowników i
podwykonawców w poprawę bezpieczeństwa pracy.
Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/strategia-i-modeldzialania/pracownicy>
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Akcjonariat
Kapitał akcyjny Grupy LOTOS nie uległ zmianom w stosunku do 2013 r. i składał się z 129.873.362 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł,
mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym. Każda akcja jest równoważna pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy (WZA) i posiada prawo do dywidendy.
W dniu 29 kwietnia 2013 r. Spółka powzięła informację, że w wyniku nabycia akcji Grupy LOTOS w transakcjach na GPW w Warszawie,
rozliczonych 24 kwietnia 2013 r., ING Otwarty Fundusz Emerytalny zwiększył stan posiadania akcji Grupy LOTOS powyżej 5% głosów na WZA
Spółki. ING OFE przekazał do wiadomości publicznej stan posiadania akcji Grupy LOTOS na dzień 31 grudnia 2014 r. na poziomie 8,57% głosów
na WZA Spółki.

Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS na koniec 2014 r.

Skarb Państwa

ING OFE*

Pozostali

* Na podstawie rocznej struktury aktywów funduszy inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2014 r. (PAP).

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 9 stycznia 2015 r zarejestrował podwyższenie
kapitału zakładowego Grupy LOTOS z kwoty 129.873.362 zł do 184.873.362 zł w drodze emisji 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 8
września 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia 18
listopada 2014 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz
akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia
Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu.

Struktura geograﬁczna akcjonariuszy mniejszościowych

Polska

Ameryka Północna

Reszta Europy

Wielka Brytania i Irlandia

Azja

Australia i Nowa Zelandia

Kapitał akcyjny Grupy LOTOS S.A. składa się z 184.873.362 akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1 złoty za każdą akcję, mających pełne pokrycie

w kapitale podstawowym, z których każda jest równoważna pojedynczemu głosowi na WZA i posiada prawo do dywidendy.

Struktura kapitału akcyjnego Grupy LOTOS według serii

Seria A

Seria B

Seria C

Seria D

W latach 2013-2014 i do dnia publikacji niniejszego Raportu Skarb Państwa posiadał akcje zwykłe na okaziciela Grupy LOTOS, reprezentujące
53,19% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Wg informacji z 31 grudnia 2014 r.
ING OFE wykazał udział w kapitale akcyjnym Grupy LOTOS na poziomie 8,6%. W 2014 r. pozostałe 38,21% akcji pozostawało w wolnym obrocie.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziału w głosach na ZWZ Spółki. Stan na 30 czerwca 2014 r.
Podmiot

Liczba akcji Grupy LOTOS

Udział na ZWZ [%]

Udział ogółem [%]

69 076 392

79,06

53,19

8 000 000

9,16

6,16

Skarb Państwa
ING OFE

Jedna akcja Grupy LOTOS daje prawo do jednego głosu na WZA. Jednakże, zgodnie ze Statutem Spółki, prawo głosowania akcjonariuszy zostaje
ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na WZA więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w dniu odbywania WZA, z
zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
oraz w ustawie z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.

ZOBACZ TAKŻE:

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Giełda

Najważniejszym i kluczowym dla dalszego rozwoju Spółki projektem
zrealizowanym w 2014 r. była modelowo przygotowana

W 2014 r. Grupa LOTOS dokonała emisji 55.000.000 akcji zwykłych
na okaziciela serii D w drodze oferty publicznej. Cenę emisyjną

i przeprowadzona emisja akcji. Proces ten zakończony został pełnym
sukcesem. Większościowy akcjonariusz Spółki - Skarb Państwa objął
wszystkie przysługujące mu akcje nowej emisji, tak samo zachowali się
i inni akcjonariusze.

ustalono na 18,10 zł za 1 Akcję Oferowaną. Środki z emisji
przeznaczymy na współfinansowanie Projektu EFRA – budowy
instalacji opóźnionego koksowania w rafinerii w Gdańsku i
zagospodarowanie bałtyckich złóż gazowych.

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

Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/wyniki-i-perspektywy/wyniki-

przewodniczacego-rady-nadzorczej>

segmentow/gielda>
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Struktura
W skład Grupy Kapitałowej LOTOS, według stanu na 31 grudnia 2014 r. wchodziła Grupa LOTOS, jako podmiot dominujący oraz 35 spółek o
profilu produkcyjnym i usługowym w tym:
14 spółek zależnych od Grupy LOTOS,
21 spółek pośrednio zależnych od Grupy LOTOS.
Skład Grupy Kapitałowej LOTOS
Nazwa podmiotu

Siedziba

Przedmiot działalności

Procentowy udział Grupy LOTOS w kapitale
podstawowym
31.12.2014

31.12.2013

Podmiot dominujący

Gdańsk

Wytwarzanie i przetwarzanie
produktów rafinacji ropy naftowej
(głównie paliw) oraz ich sprzedaż
hurtowa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Gdańsk

Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw,
lekkiego oleju opałowego,
zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS

100,00%

100,00%

LOTOS Gaz S.A. w likwidacji

Kraków

Spółka nie prowadzi działalności
operacyjnej

100,00%

100,00%

LOTOS Oil S.A.

Gdańsk

Produkcja i sprzedaż olejów
smarowych oraz plastyfikatorów,
sprzedaż olejów bazowych

100,00%

100,00%

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Gdańsk

Produkcja i sprzedaż asfaltów

100,00%

100,00%

LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Gdańsk

Transport kolejowy

100,00%

100,00%

LOTOS Serwis Sp. z o.o.

Gdańsk

Działalność w zakresie utrzymania
ruchu mechanicznego, elektrycznego i
automatyki, usługi remontowe

100,00%

100,00%

LOTOS Lab Sp. z o.o.

Gdańsk

Wykonywanie analiz laboratoryjnych

100,00%

100,00%

LOTOS Straż Sp. z o.o.

Gdańsk

Ochrona przeciwpożarowa

100,00%

100,00%

LOTOS Ochrona Sp. z o.o.

Gdańsk

Ochrona mienia i osób

100,00%

100,00%

LOTOS Terminale S.A.
(spółka posiada swoją grupę
kapitałową)

CzechowiceDziedzice

Magazynowanie i dystrybucja paliw

100,00%

100,00%

LOTOS Infrastruktura S.A.
(spółka posiada swoją grupę
kapitałową) (1)

Jasło

Magazynowanie i dystrybucja paliw,
wynajem i zarządzanie
nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi

66,95% (2)

100,00%

LOTOS Petrobaltic S.A.
(spółka posiada swoją grupę
kapitałową)

Gdańsk

Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż
ropy naftowej i gazu

99,99% (3)

99,98%

LOTOS Park Technologiczny Sp. z
o.o.
w likwidacji (4)

Jasło

Spółka nie prowadzi działalności
operacyjnej

100,00%

100,00%

Infrastruktura Kolejowa Sp. z o.o.

Gdańsk

Spółka nie prowadzi działalności
operacyjnej

100,00% (5)

-

RCEkoenergia Sp. z o.o. (1)

CzechowiceDziedzice

Wytwarzanie i dystrybucja energii
elektrycznej, ciepła i gazu

100,00%

100,00%

LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.

CzechowiceDziedzice

Produkcja estrów metylowych
kwasów tłuszczowych (FAME)

100,00%

100,00%

99,99% (3)

99,98%

Grupa LOTOS S.A.

Spółki bezpośrednio zależne

Spółki pośrednio zależne

Miliana Shipholding Company Ltd
(spółka posiada swoją grupę
kapitałową)

Nikozja, Cypr

Magazynowanie i transport ropy
naftowej oraz inne usługi w obszarze
transportu morskiego oraz
zarządzanie posiadanymi aktywami

finansowymi
Technical Ship Management Sp. z
o.o.
(spółka posiada swoją grupę
kapitałową)

Gdańsk

Działalność usługowa wspomagająca
transport morski; doradztwo w
zakresie eksploatacji statków

99,99% (3), (6)

1,00% (6)

SPV Baltic Sp. z o.o.

Gdańsk

Świadczenie usług wiertniczych na
złożach ropy i gazu

99,99% (3), (6)

1,00% (6)

Miliana Shipmanagement Ltd

Nikozja, Cypr

Świadczenie usług w obszarze
transportu morskiego

99,99% (3)

99,98%

Miliana Shipping Group Ltd
(spółka posiada swoją grupę
kapitałową)

Nikozja, Cypr

Zarządzanie posiadanymi aktywami

99,99% (3)

99,98%

Kambr Navigation Company Ltd

Nikozja, Cypr

Czarter statku

99,99% (3)

99,98%

Petro Aphrodite Company Ltd

Nikozja, Cypr

Czarter statku

99,99% (3)

99,98%

Petro Icarus Company Ltd

Nikozja, Cypr

Czarter statku

99,99% (3)

99,98%

Granit Navigation Company Ltd

Nikozja, Cypr

Czarter statku

99,99% (3)

99,98%

St. Barbara Navigation Company
Ltd

Nikozja, Cypr

Czarter statku

99,99% (3)

99,98%

Bazalt Navigation Company Ltd

Nikozja, Cypr

Czarter statku

99,99% (3)

99,98%

LOTOS Exploration and Production
Norge AS

Stavanger,
Norwegia

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

99,99% (3)

99,98%

Aphrodite Offshore Services N.V.

Curaçao

Spółka nie prowadzi działalności
operacyjnej

99,99% (3)

99,98%

Energobaltic Sp. z o.o.

Władysławowo

Produkcja energii elektrycznej, energii
cieplnej, LPG oraz kondensatu
gazowego

99,99% (3)

99,98%

AB LOTOS Geonafta
(spółka posiada swoją grupę
kapitałową)

Gargždai,
Litwa

Poszukiwanie i wydobycie ropy
naftowej, świadczenie usług
wiertniczych

99,99% (3)

99,98%

UAB Genciu Nafta

Gargždai,
Litwa

Poszukiwanie i wydobycie ropy
naftowej

99,99% (3)

99,98%

UAB Manifoldas

Gargždai,
Litwa

Poszukiwanie i wydobycie ropy
naftowej

99,99% (3)

99,98%

B8 Sp. z o.o.

Gdańsk

Działalność usługowa wspomagająca
górnictwo i wydobywanie

99,99% (3)

99,98%

B8 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością BALTIC S.K.A.

Gdańsk

Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy i
gazu ziemnego

99,99% (3)

99,98%

Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą własności
LOTOS-Air BP Polska Sp. z o.o.

Gdańsk

Handel paliwem lotniczym

50,00%

50,00%

Baltic Gas Sp. z o.o.

Gdańsk

Górnictwo ropy naftowej i gazu
ziemnego i działalność usługowa
wspomagająca górnictwo ropy
naftowej i gazu ziemnego (7)

49,995% (3)

49,990%

Baltic Gas spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością i wspólnicy
sp.k.

Gdańsk

Górnictwo ropy naftowej i gazu
ziemnego

spółka
osobowa

spółka
osobowa

UAB Minijos Nafta

Gargždai,
Litwa

Poszukiwanie i wydobycie ropy
naftowej

49,995% (3)

49,990%

Ponadto Grupa LOTOS S.A. posiada 8,97% udziałów w kapitale zakładowym P.P.P.P. „NAFTOPORT” Sp. z o.o. (spółce należącej do grupy
kapitałowej PERN „Przyjaźń” S.A z Płocka).
Na dzień 31 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2013 r. udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę LOTOS w podmiotach zależnych jest
równy udziałowi Grupy LOTOS w kapitałach tych jednostek.
(1)

Dnia 28.01.2014 r. spółka LOTOS Terminale S.A. sprzedała posiadany cały pakiet udziałów w spółce RCEkoenergia Sp. z o.o. (28.305 udziałów) na rzecz LOTOS
Infrastruktura S.A. W związku z powyższą transakcją zmieniła się struktura właścicielska spółki RCEkoenergia Sp. z o.o., tj.: LOTOS Infrastruktura S.A. (większościowy
udziałowiec, 28.305 udziałów, 99,996% udział w kapitale zakładowym) i Grupa LOTOS S.A. (mniejszościowy udziałowiec, 1 udział, 0,004% udział w kapitale
zakładowym).
(2)

Dnia 26.11.2013 r. została podpisana umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej pomiędzy LOTOS Infrastruktura S.A. oraz LOTOS Terminale S.A. Na mocy
ww. umowy spółka LOTOS Terminale S.A. objęła 2.962.335 szt. akcji nowej emisji serii B spółki LOTOS Infrastruktura S.A.. Dnia 07.01.2014 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie uchwały Nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOTOS Infrastruktura S.A. z dnia 7.11.2013 r.
zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podniesiony z poziomu 48.000.000,- zł o 23.698.680,- zł do poziomu 71.698.680,- zł

i dzieli się na 8.962.335 szt. akcji:
6.000.000 szt. akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 8,00 zł każda akcja,
2.962.335 szt. akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 8,00 zł każda akcja.

W związku z powyższym zmieniła się struktura właścicielska w Spółce, tj.: Grupa LOTOS S.A. (większościowy akcjonariusz, 6.000.000 szt. akcji serii A, 66,95% udział w
kapitale zakładowym), LOTOS Terminale S.A. (mniejszościowy akcjonariusz, 2.962.335 szt. akcji serii B, 33,05% udział w kapitale zakładowym).
(3)

W II kw. 2014 r. został zakończony proces przymusowego wykupu akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. będących w posiadaniu osób fizycznych (przymusowy wykup
akcji w trybie art. 418. Kodeksu spółek handlowych). Od 12.06.2014 r. GL S.A. jest właścicielem w sumie 9.938.913 szt. akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A., a od
18.06.2014r. może wykonywać prawo głosu z ostatnich wpisanych do księgi akcyjnej LOTOS Petrobaltic S.A. 286 szt. akcji (w sumie z 9.938.913 szt. akcji). Od dnia
12.06.2014 r. struktura akcyjna spółki LOTOS Petrobaltic S.A. kształtuje się jn.:
Grupa LOTOS S.A. - 99,99% (9.938.913 szt. akcji),
Skarb Państwa - 0,01% (1.087 szt. akcji).
(4)

Dnia 20.03.2014 r. decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółka LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Od tego
dnia Spółka działa jako: LOTOS Park Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji. Dnia 08.12.2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z. o.o. w likwidacji, na którym podjęto uchwały, m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego Spółki.
Na dzień 31.12.2014 r. Spółka widniała w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
(5)

Dnia 6.10.2014 r. Grupa LOTOS S.A. nabyła 100% udziałów w spółce Infrastruktura Kolejowa Sp. z o.o. od Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy s.k. Zgodnie z
umową Spółki z dnia 23.07.2014 r. przedmiotem działalności Spółki jest działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. Od dnia nabycia Spółki do dnia
31.12.2014r. Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej.
(6)

Dnia 6.09.2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Technical Ship Management Sp. z o.o. podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego do 5 tys. zł,
poprzez umorzenie dobrowolne 9.900 udziałów o łącznej wartości nominalnej 495 tys. zł. Dnia 06.09.2013r. pomiędzy spółkami Technical Ship Management Sp. z o.o.
(nabywca) a Miliana Shipholding Company Sp. z o.o. (zbywca) została podpisana umowa sprzedaży 9.900 udziałów o łącznej wartości 495 tys. zł celem ich umorzenia.
Spółka Miliana Shipholding Company Ltd posiada całkowitą kontrolę nad spółkę Technical Ship Management Sp. z o.o. Wskazany 1% udział wynika z udziałów własnych
Spółki. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS nastąpiła dnia 23.01.2014 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
(7)

W 2014 r. Spółka rozpoczęła działalność operacyjną.

Schemat obrazujący Grupę Kapitałową LOTOS. Stan na 31.12.2014 r.

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

Segment zarządczy
Szef segmentu: prezes Zarządu Grupy LOTOS.
Zadania: wzrost wartości grupy kapitałowej poprzez zarządzanie całokształtem jej działalności, w tym koordynacja opracowania strategii,
definiowanie kierunków rozwoju poszczególnych obszarów biznesowych oraz koordynacja funkcji wsparcia procesowego.

Segment poszukiwawczo-wydobywczy
Szef segmentu: wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. poszukiwań i wydobycia.
Zadania: opracowanie strategii rozwoju działalności grupy kapitałowej w obszarze poszukiwań i wydobycia złóż ropy naftowej i gazu oraz
zarządzanie i nadzorowanie działań w tym zakresie.
Spółki: LOTOS Petrobaltic wraz z podległymi spółkami zależnymi i powiązanymi.

Segment operacyjny
Szef segmentu: wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. produkcji i rozwoju.
Zadania: opracowanie strategii w zakresie utrzymania i rozbudowy instalacji produkcyjnych oraz nadzór i koordynacja całokształtu spraw
związanych z przerobem ropy naftowej, produkcją rafineryjną i techniką, opracowywanie założeń polityki produkcji rafineryjnej, nadzór nad
sprawami związanymi z rozwojem i badaniami w obszarze produkcji, koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozwoju
technicznego i technologicznego, nadzór nad utrzymaniem wymaganej sprawności technicznej majątku, nadzór nad procesami ochrony
środowiska, BHP oraz bezpieczeństwa i ochrony fizycznej.
Spółki: LOTOS Infrastruktura wraz z podległą spółką zależną, LOTOS Lab, LOTOS Ochrona, LOTOS Serwis i LOTOS Straż.
Zmiany w 2014 r.: Spółka LOTOS Infrastruktura nabyła pakiet udziałów w spółce RCEkoenergia od LOTOS Terminale, tworząc własną grupę
kapitałową. W związku z transakcją zmieniła się struktura właścicielska RCEkoenergia, której większościowym udziałowcem stała się LOTOS
Infrastruktura.

Segment handlowy
Szef segmentu: wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. handlu.
Zadania: opracowanie strategii handlu oraz efektywne zarządzanie sprzedażą, zaopatrzeniem w ropę i produkty naftowe oraz dystrybucją,
rozwój działalności tradingowej i optymalizacyjnej.
Spółki: LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa i LOTOS Terminale wraz z podległą spółką zależną.
Zmiany w 2014 r.: Spółka LOTOS Terminale sprzedała posiadany cały pakiet udziałów w RCEkoenergia na rzecz LOTOS Infrastruktura. W
związku z powyższą transakcją zmieniła się struktura właścicielska RCEkoenergia, tzn. LOTOS Infrastruktura stała się większościowym
udziałowcem 99,996% udziałów w kapitale zakładowym.

Segment finansowy
Szef segmentu: wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.
Zadania: monitorowanie realizacji strategii grupy kapitałowej oraz zarządzanie całokształtem działalności finansowej i rachunkowej, w tym
opracowanie i monitorowanie strategii finansowej, podatkowej i ubezpieczeniowej, zarządzanie procesem budżetowania i kontrolingu,
wypracowywanie i wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem finansowym oraz zarządzanie całokształtem zagadnień w zakresie posiadanych
aktywów oraz procesów restrukturyzacyjnych.
Spółki: LOTOS Park Technologiczny w likwidacji, LOTOS Gaz w likwidacji wraz z podległą spółką zależną oraz zakupiona w 2014 r.
Infrastruktura Kolejowa, która nie rozpoczęła działalności gospodarczej.
Dla celów związanych z analizą efektywności ekonomicznej oraz czytelną prezentacją sprawozdań finansowych, w działalności operacyjnej
Grupy Kapitałowej LOTOS wyróżniono dwa główne segmenty operacyjne sprawozdawcze:
segment operacyjny wydobywczy – obejmujący działalność w zakresie pozyskiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
segment operacyjny produkcji i handlu – obejmujący działalność spółek w zakresie wytwarzania, przetwarzania produktów rafinacji ropy
naftowej, jak również ich sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz działalność pomocniczą, transportową i serwisową.
W 2014 r. nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze zarządczej Grupy LOTOS. Zmiany organizacyjne były konsekwencją rozpoczętego w 2013 r.
Programu Efektywność
i Rozwój oraz miały na celu m. in.:
konsolidację i optymalizację obszarów związanych z obsługą procesu zakupowego oraz spraw społecznych i kulturalnych,
usprawnienie komunikacji w grupie kapitałowej,
minimalizację kosztów zarządczych,
usprawnienie raportowania segmentowego,
wzrost decyzyjności i odpowiedzialności pionów organizacyjnych.
W strukturze organizacyjno-zarządczej Grupy LOTOS, która przedstawia podział pracy, powiązania między funkcjami i zadaniami realizowanymi
w Spółce oraz ustala podporządkowanie jednostek organizacyjnych, jak również przedstawia obowiązującą hierarchię zarządzania, na koniec
2014 r. funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne:
16 pionów, w tym 5 podległych bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu,
35 biur,
15 działów,
8 zakładów.

Schemat obrazujący segmenty działalności. Stan na 31.12.2014 r.

Grupa LOTOS S.A.
Segment Handlowy
LOTOS Paliwa Sp. z o.o., LOTOS Asfalt Sp. z o.o.,
LOTOS Oil S.A., LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Segment Poszukiwawczo
- Wydobywczy
LOTOS Petrobaltic S.A.

LOTOS Terminale S.A.

Segment Zarządczy

Segment Operacyjny

Segment
Finansowy

LOTOS Straż Sp. z o.o., LOTOS Lab Sp. z o.o.,

LOTOS Park Technologiczny
Sp. z o.o.,

LOTOS Serwis Sp. z o.o., LOTOS Ochrona Sp. z o.o.,

LOTOS Gaz S.A. w likwidacji

LOTOS Infrastruktura S.A.

Infrastruktura Kolejowa Sp. z o.o.

ZOBACZ TAKŻE:

Systemy zarządzania
Rok 2014 był kolejnym okresem realizacji Programu Efektywność
i Rozwój, wspieranego poprzez właściwie zaprojektowany i efektywny
oraz doskonalony Zintegrowany System Zarządzania, który jest
nierozerwalnie związany z wyznaczonymi do osiągnięcia celami
biznesowymi.
Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/etyka-i-lad-korporacyjny/podejsciedo-zarzadzania/system-zarzadzania>

Zintegrowany Raport Roczny 2014
Organizacja i jej Raport

Zintegrowane raportowanie

Zintegrowane raportowanie
Raport Roczny 2014 Grupy Kapitałowej LOTOS jest zintegrowanym raportem odnoszącym się do działalności organizacji w roku obrotowym
2014, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Poprzedni zintegrowany raport roczny ukazał się w czerwcu 2014 r.
Przed 2010 r., w którym Zarząd Grupy LOTOS podjął decyzję o integracji sprawozdań prezentujących podejście do zarządzania oraz wyniki
osiągane we wszystkich aspektach działalności, publikowaliśmy osobno raporty finansowe i pozafinansowe (CSR). Obecne wydawnictwo jest
szóstym zintegrowanym raportem.
Celem przyjęcia zintegrowanej formy prezentacji wyników jest umożliwienie interesariuszom dokonywania kompleksowej oceny całokształtu
naszego zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju w danym roku. Postępujemy w tym zakresie zgodnie z dobrymi praktykami
komunikacji spółek publicznych:
w obszarze sprawozdawczości finansowej stosujemy Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
zatwierdzone przez Unię Europejską, opublikowane i obowiązujące na dzień 31 grudnia 2014 r.
w obszarze sprawozdawczości pozafinansowej stosujemy Ramowe Zasady Raportowania i Wytyczne kwestii zrównoważonego
rozwoju Global Reporting Initiative (wersja G3.1. GRI wraz z Suplementem dla sektora gazu i ropy naftowej), a także Zasady United
Nations Global Compact. Deklarujemy osiągnięcie Poziomu A+1 w ramach trójstopniowego systemu Poziomów Aplikacji GRI.
Dodatkowo nasz model raportowania odpowiada na zalecenia zawarte w przyjętej przez Parlament Europejski i Radę dyrektywie
2014/95/UE z 22 października 2014 r. ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez
niektóre duże spółki oraz grupy (tzw. dyrektywa niefinansowa, zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE). Państwa członkowskie będą miały
obowiązek implementowania postanowień dyrektywy do prawa krajowego do grudnia 2016 r., natomiast przepisy krajowe niezbędne do
wykonania przedmiotowej dyrektywy mają być stosowane do wszystkich wskazanych w dyrektywie jednostek w 2017 r.
w zakresie zintegrowanego raportowania staramy się kierować wytycznymi Międzynarodowego Komitetu ds. Zintegrowanego
Raportowania (The International Integrated Reporting Committee, IIRC). Wg IIRC łączenie przez przedsiębiorstwa analizy finansowej z
analizą kontekstu społecznego, środowiskowego i ekonomicznego, w którym ono działa, powinno dostarczać interesariuszom oceny
długoterminowej rentowności firmy.
W pracach nad Raportem kierujemy się naczelnymi zasadami: dokładności, istotności, kompletności, porównywalności, wyważenia i
wiarygodności. Wszelkie dane przedstawione w niniejszym Raporcie zgromadzone zostały w sposób rzetelny i odpowiedzialny, poświadczony za
zgodność ze stanem faktycznym.
Zawarte w niniejszym raporcie Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS zostało poddane ocenie przez biegłych
rewidentów firmy Ernst & Young Audyt Polska, przeprowadzonej stosownie do postanowień: rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (Dz.U. nr 152 z 2009 r. poz. 1223, z późn. zm.”) oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów w Polsce.
W celu zapewnienia należytego poziomu przejrzystości oraz wiarygodności danych pozafinansowych powierzyliśmy dokonanie ich zewnętrznej
weryfikacji przez niezależny organ poświadczający. Weryfikacja o ograniczonym zakresie, wykonana w 2015 r. przez firmę PwC, została
przeprowadzona zgodnie z Międzynarodowym Standardem Przeprowadzania Usług Atestacyjnych – Usługi atestacyjne inne niż badanie i
przeglądy historycznych informacji finansowych (International Standard on Assurance Engagements 3000, ISAE). ISAE 3000 został ustanowiony
przez Międzynarodową Federację Księgowych (International Federation of Accountants, IFAC). Standard ten, oparty na Kodeksie Etyki (Code of
Conduct) i Międzynarodowych Standardach Kontroli Jakości (International Standard on Quality Control, ISQC-1) IFAC, wykorzystywany jest do
weryfikacji raportów społecznych. Określa on podstawowe zasady i kluczowe procedury dla usług atestacyjnych, w tym dla usług atestacyjnych
w ograniczonym zakresie. Zintegrowany Raport Roczny 2014 jest czwartym poddanym niezależnej weryfikacji w obszarze danych z zakresu CSR.
Poza opisaną powyżej procedurą dokładamy starań w celu zapewnienia odpowiedniej jakości gromadzenia danych sprawozdawczych. Służą
temu stosowane w organizacji systemy zarządzania.
Obecny Raport publikujemy wyłącznie w formie elektronicznej. Jest to podyktowane względami środowiskowymi, ale także chęcią zapewnienia
czytelnikom jak największej liczby udogodnień, sprawiających, że publikacja może stać się dla odbiorców przyjaznym narzędziem dokonywanych
samodzielnie analiz. Odbiorcy Raportu mają możliwość m.in. dowolnej prezentacji wybranych danych liczbowych w zestawieniach według
poszczególnych okresów, wskaźników GRI, segmentów działalności itd. Informacje zawarte w publikacji są zintegrowane z treściami zawartymi
w serwisie internetowym koncernu, w tym z raportami z poprzednich lat. Zapewniono możliwość zgłaszania informacji zwrotnych. Zastosowano
również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, starszych, niedowidzących, w tym czytnik stron internetowych, kontrast i możliwość
powiększenia tekstu. Przyjazność dla środowiska gwarantuje możliwość wyboru oszczędnej formy wydruku.
Decyzją Zarządu Grupy LOTOS przyjęliśmy roczny cykl sprawozdawczości. Wydane dotychczas raporty dostępne są w serwisie internetowym
www.lotos.pl. <http://www.lotos.pl.> Szczegółowe dane kontaktowe zamieszczone są w rozdziale „Użyteczne informacje” niniejszego Raportu.
(zobacz <http://raportroczny.lotos.pl/pl/uzyteczne-informacje> )
1 Poszczególne

Poziomy Aplikacji zostały oznaczone literami od C (poziom najniższy), przez C+ (gdzie „+” oznacza zewnętrzną weryfikację raportu przez niezależny
organ poświadczający) B, B+, A do A+. Kryteria raportowania przyporządkowane do każdego Poziomu stanowią miarę stopnia aplikacji Wytycznych oraz uwzględnienia
Ramowych Zasad Raportowania GRI.

Angażowanie interesariuszy w doskonalenie raportowania

Zastosowane w wersji elektronicznej Raportu rozwiązania funkcjonalne oraz sposób dobierania i prezentowania informacji są stale
doskonalone, m.in. w wyniku przeprowadzonych badań opinii interesariuszy oraz oceny danych dotyczących statystyk odwiedzin stron z
Raportem w naszym serwisie internetowym.
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Nasz poprzedni Raport zdobył 3. miejsce w konkursie „The Best Annual Report 2013” Instytutu Rachunkowości i Podatków w kategorii nagrody
główne dla przedsiębiorstw.
Dodatkowo w 2014 r. ogłoszono wyniki III edycji projektu „Analiza ESG spółek w Polsce”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów
Giełdowych, GES i Crido Business Consulting. Celem projektu jest zwiększenie transparentności raportowania danych pozafinansowych na
polskim rynku kapitałowym poprzez edukację spółek giełdowych w zakresie efektywnego komunikowania danych ESG (E – environment; S social; G – governance) oraz edukację w zakresie budowania strategii CSR. Podsumowując wyniki analizy, stworzono Ranking spółek giełdowych
najlepiej raportujących dane ESG 2014. Wyodrębniono w nim po 3 najlepsze spółki w dwóch klasyfikacjach: sektorowej i indeksowej. Grupa
LOTOS zalicza się do liderów raportowania danych ESG w obu klasyfikacjach. Dodatkowo w analizie wskazano opis programu zarządzania
ryzykiem nadużyć, przedstawiony w Zintegrowanym Raporcie Rocznym 2013, jako przykład dobrej praktyki w zakresie raportowania
pozafinansowego. Analizą pod kątem ujawniania danych ESG objętych było 897 spółek notowanych na GPW w Warszawie.

ZOBACZ TAKŻE:

Tabela treści GRI i zasad Global Compact

Giełda

Tabela może być pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji

W 2014 r. Grupa LOTOS dokonała emisji 55.000.000 akcji zwykłych

treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych

na okaziciela serii D w drodze oferty publicznej. Cenę emisyjną

wynikowych wymaganych przez Global Reporting Initiative oraz

ustalono na 18,10 zł za 1 Akcję Oferowaną. Środki z emisji

wynikających z przyjęcia i stosowania przez Grupę LOTOS dziesięciu

przeznaczymy na współfinansowanie Projektu EFRA – budowy

fundamentalnych zasad United Nations Global Compact.

instalacji opóźnionego koksowania w rafinerii w Gdańsku i
zagospodarowanie bałtyckich złóż gazowych.

Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/uzyteczne-informacje/tabela-trescigri-i-zasad-global-compact>

Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/wyniki-i-perspektywy/wynikisegmentow/gielda>
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Zakres i zasięg

Zakres i zasięg
W procesie definiowania zawartości rozdziałów Raportu Rocznego prezentujących pozafinansowe wyniki działalności kierowano się Ramowymi
Zasadami Raportowania GRI oraz Wytycznymi raportowania zintegrowanego IIRC. Dobór treści zaprezentowanych w Raporcie miał miejsce w
oparciu o zasadę istotności. Przez istotność rozumiemy znaczenie i wagę danego czynnika dla funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie z
zasadami zrównoważonego rozwoju oraz dla zewnętrznych interesariuszy oczekujących wiarygodnych, porównywalnych, rzetelnych danych i
informacji, mających wpływ na podejmowane przez nich decyzje.
W celu zdefiniowania oczekiwanej zawartości naszych Zintegrowanych Raportów Rocznych przeprowadziliśmy warsztaty z udziałem
kluczowych dla prac nad doskonaleniem raportowania interesariuszy. W ich toku określiliśmy zagadnienia szczególnie istotne dla firmy i jej
otoczenia.
Matryca istotności

(1)

Rola Spółki w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu
Wysoka niezawodność urządzeń i instalacji produkcyjnych
(3) Pozyskiwanie i zagospodarowanie nowych koncesji wydobywczych
(4) Jakość produktu końcowego
(5) Nowe projekty inwestycyjne
(6) Monitoring środowiskowy prowadzony w okolicach funkcjonowania firmy
(7) Działania inwestycyjne uwzględniające najlepsze dostępne techniki tzw. BAT
(8) Upowszechnianie dobrych praktyk w łańcuchu dostaw
(9) Rozwój Programu etycznego
(10) Rozwój systemu konsultacji społecznych
(11) Budowa wartości marki LOTOS
(12) Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych
(13) Możliwości rozwoju zawodowego pracowników
(14) Kształtowanie odpowiedzialnych relacji z pracownikami
(15) Wkład w rozwój społeczny i gospodarczy regionu
(2)

W niniejszym Raporcie, w zakresie prezentującym dokonania pozafinansowe, wykorzystaliśmy większość podstawowych i dodatkowych
wskaźników wyników dotyczących poszczególnych aspektów działalności: ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, przewidzianych
Wytycznymi GRI.
Podobnie jak w poprzednich latach obecny Raport został wzbogacony o dodatkowe wskaźniki pochodzące z tzw. Suplementu Sektorowego
(GRI Oil & Gas Sector Supplement).
Do kalkulacji prezentowanych w Raporcie danych finansowych przyjęliśmy metody tożsame z zastosowanymi w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS za 2014 r., tj. zgodne z MSSF obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2014 r.
W przeważającej liczbie obszarów problemowych przedstawione w Raporcie informacje i dane pozafinansowe odnoszą się do podmiotu
dominującego, czyli Grupy LOTOS. Dołożyliśmy jednak staranności w celu uwzględnienia tam, gdzie było to możliwe, również skonsolidowanych
danych Grupy Kapitałowej LOTOS. W obszarach kluczowych dla odpowiedzialności społecznej i środowiskowej zaprezentowaliśmy dane
odnoszące się także do największych spółek handlowych grupy kapitałowej oraz – wobec wykorzystania Suplementu Sektorowego – dane
Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic. W każdym przypadku zastosowaliśmy w Raporcie wyraźne rozróżnienie poprzez dodanie informacji
wskazującej konkretny podmiot Grupy Kapitałowej LOTOS.

Przez największe (zarówno pod względem przychodów, jak i liczby pracowników) spółki handlowe Grupy Kapitałowej LOTOS rozumiemy: LOTOS
Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil oraz LOTOS Paliwa. Największe spółki Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic, prowadzące działalność
poszukiwawczo-wydobywczą to, poza podmiotem dominującym - działającą w Polsce spółką LOTOS Petrobaltic, także spółki: LOTOS Geonafta
na Litwie oraz LOTOS E&P Norge w Norwegii. W Raporcie uwzględniliśmy także istotną spółkę tej grupy, zarządzającą m.in. elektrociepłownią we
Władysławowie, tj. Energobaltic.
W minionym okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany czy inne istotne okoliczności w odniesieniu do podmiotów grupy kapitałowej, które
miałyby wpływ na całościową ocenę organizacji w poszczególnych aspektach lub w porównaniu z innymi krajowymi podmiotami z branży.
W porównaniu z poprzednim Raportem dokonaliśmy następujących zmian w formie lub zakresie prezentowanych danych:
zmiana formy prezentacji danych w ramach wskaźnika EN3 dla LOTOS Petrobaltic: obecnie na podstawie raportów z wydobycia, dodano także
do zakresu wskaźnika gaz zużyty na potrzeby kotłowni w bazie lądowej spółki;
zmiana formy prezentacji danych w ramach wskaźnika EN16 dla LOTOS Petrobaltic: raportowane są obecnie jedynie emisje z bazy lądowej
spółki;
wyłączenie ze wskaźnika EN22 dla LOTOS Petrobaltic i LOTOS Geonafta zwiercin i płuczki, ponieważ dane te są raportowane w dedykowanych
wskaźnikach.
Wskaźniki wyników GRI raportowane przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS: LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa i
Grupę Kapitałową LOTOS Petrobaltic2 (LOTOS Petrobaltic, LOTOS Geonafta, LOTOS E&P Norge, Energobaltic)
Aspekty GRI

Raportowane wskaźniki GRI w 2014 r.

Spółki zależne

Produkty i usługi

EN26

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa,
LOTOS Petrobaltic

EN27

LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa

Transport

EN29

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

Zdrowie i bezpieczeństwo
konsumenta

PR1

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa

Bezpieczeństwo procesowe

OG13

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa,
LOTOS Petrobaltic

Oznakowanie produktów i
usług

PR3, PR5

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa

PR6

LOTOS Oil, LOTOS Paliwa

PR7

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa

Prywatność klienta

PR8

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

Zgodność z prawem

PR2, PR4, PR9

LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Kolej

Bioróżnorodność

EN11, EN12, EN13, EN14, OG4

LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Petrobaltic

Emisje, ścieki, odpady

EN16, EN17, EN18, EN19, EN20, EN21, EN22, EN23, OG5,
OG7

LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)

Pośredni wpływ
ekonomiczny

EC9

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa,
LOTOS Petrobaltic, LOTOS Geonafta

Społeczność lokalna

OG11

LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)

Zasoby

OG1

LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)

Surowce i materiały

EN1

LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)

Energia

EN3, EN4

LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)

Woda

EN8, EN9

LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)

Pozycja rynkowa

EC5, EC6, EC7

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

LA1, LA2, LA8, LA13, LA14

LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Petrobaltic
(grupa kapitałowa), LOTOS-Air BP Polska

LA1, LA2, LA8

LOTOS Paliwa

HR1, HR2

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

Komunikacja
marketingowa

Zatrudnienie

Prawa człowieka

2

W przypadku gdy raportowane są wyniki wszystkich wymienionych spółek, w zestawieniu widnieje zapis „LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)”, zaś gdy nie wszystkie
spółki tej grupy raportują dany wskaźnik, wskazano nazwy poszczególnych podmiotów objętych raportowaniem.

W Raporcie Rocznym 2014 uwzględniliśmy łącznie 87 wskaźników wyników GRI. Zdecydowaliśmy o nieraportowaniu 9 wskaźników:
podstawowych HR5, HR9, HR10, HR11, EN2, OG2, OG3, OG9 oraz dodatkowego HR6 z uwagi na to, że kwestie, których te wskaźniki dotyczą nie
są istotne z perspektywy naszej działalności.

Indeks ułatwiający wyszukiwanie konkretnych wskaźników wyników oraz treści opisowych odpowiadających przedstawianym zagadnieniom
zawarty jest w Tabeli treści GRI i zasad UN Global Compact w rozdziale „Użyteczne informacje” niniejszego Raportu. (zobacz
<http://raportroczny.lotos.pl/pl/uzyteczne-informacje> )
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Nagrody i wyróżnienia
Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS zostały w 2014 r. laureatami nagród i wyróżnień, przyznawanych w kluczowych obszarach:
zarządzania firmą, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jakości produktów i usług.

Jakość zarządzania
1. Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz otrzymał Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji. Nagrodę Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach przyznano za łączenie działalności biznesowej z odpowiedzialnością społeczną oraz wkład w rozwój
polskiej gospodarki.
2. Wyróżnienie Diamenty Forbesa kolejny rok z rzędu zostało przyznane spółkom LOTOS Terminale oraz LOTOS Lab w kategorii
przedsiębiorstw o poziomie przychodów do 50 mln zł. Miesięcznik Forbes wraz z wywiadownią Bisnode Polska po raz ósmy stworzył
listę przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość.
3. Grupa LOTOS zajęła 1. miejsce w rankingu Filary Polskiej Gospodarki w województwie pomorskim. Organizatorem plebiscytu była
redakcja dziennika Puls Biznesu, a patronami honorowymi Ministerstwo Skarbu Państwa, Program Inwestycje Polskie i Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości. Zwycięzcę plebiscytu wyłonili przedstawiciele samorządów terytorialnych.
4. Jury XX edycji plebiscytu o tytuł „Biznesmena Roku” na Pomorzu dokonało wyboru laureatów tytułu „Biznesmena 25-lecia 1989-2014
na Pomorzu”. Tytuły przyznano sześciu biznesmenom, których dokonania oceniło najwyżej, a wśród nich Prezesowi Zarządu Grupy
LOTOS Pawłowi Olechnowiczowi,
5. Akademia Polskiego Sukcesu prowadzona przez Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu uhonorowała Prezesa Zarządu Grupy LOTOS
Pawła Olechnowicza Złotym Medalem oraz przyznała mu tytuł członka APS za nowatorstwo przedsięwzięć biznesowych.
6. Laureatką przyznanej przez Krajową Izbę Gospodarczą Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości 2014 w kategorii praktyka została
Halina Stasiewicz, dyrektor Biura Zarządzania Procesami Grupy LOTOS. Nagrodę imienia prof. Edwarda Kindlarskiego przyznaje się
osobom, które wniosły wyróżniający się wkład w opracowanie koncepcji Total Quality Management (Zarządzanie przez Jakość) za
wdrożenie systemów jakości w organizacji lub znaczący wkład w zakresie szkolenia nt. koncepcji TQM.
7. Nagrodę „Super Lider” dla Grupy LOTOS przyznano podczas X Kongresu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych,
Biznesowych i Danych Osobowych.
8. Grupa LOTOS otrzymała Certyfikat „HR Najwyższej Jakości” przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Firma
uzyskała wyróżnienie m.in. za wspieranie realizacji strategii biznesowej organizacji poprzez budowanie angażującego miejsca pracy.
9. Grupa LOTOS została ponownie doceniona w konkursie „The Best Annual Report". Kapituła IX edycji konkursu uznała, iż
„Zintegrowany Raport Roczny Grupy LOTOS 2013” to przykład publikacji, na podstawie której można podejmować decyzje inwestycyjne
przy stosunkowo minimalnym ryzyku, przyznając Spółce 3. miejsce w kategorii nagród głównych dla przedsiębiorstw.
10. W trakcie uroczystej gali po zakończeniu X edycji Konferencji Nafta/Chemia, nadane zostały tytuły „Człowieka Dekady - tego, który
zmienił polską Naftę i Chemię". Wśród wyróżnionych znalazł się Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz.
11. Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz został jednym z 20 prezesów odnoszących największe sukcesy, wyróżnionych przez
„Bloomberg Businessweek Polska”. Lista 20 top menadżerów powstała poprzez zliczenie wskazań, tak więc znalazły się na niej osoby,
które wybrało najwięcej proszonych o opinie menadżerów.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
1. Grupa LOTOS otrzymała tytuł Mecenasa Kultury Gdańska za wspieranie, jako partner strategiczny, projektów Opery Bałtyckiej w
Gdańsku.
2. Cztery inicjatywy Grupy LOTOS znalazły się w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu prezentującej dobre praktyki z zakresu
CSR. Portal dla dostawców jest jednym z 20 zaprezentowanych w publikacji przykładów działań podejmowanych w obszarze Uczciwe
praktyki operacyjne. Z kolei Forum Inicjowania Rozwoju, którego jesteśmy współzałożycielem, oraz „Biało-zielona przyszłość z
LOTOSEM”, to inicjatywy z naszym udziałem, które zostały docenione w obszarze Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności
lokalnej. Praktykę Rozmawiamy o LOTOSIE przedstawiono w kategorii długoletnich praktyk z zakresu pracy.
3. Grupa LOTOS zajęła 1. miejsce w VIII Rankingu Odpowiedzialnych Firm z branży paliwa, energetyka i wydobycie, zaś w zestawieniu
ogólnym firma znalazła się na 5. miejscu. Ranking Odpowiedzialnych Firm to całościowe zestawienie największych spółek w Polsce
ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Autorami badania są przedstawiciele Centrum Etyki
Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i Dziennika Gazety Prawnej, za weryfikację odpowiada firma PwC. Patronat nad Rankingiem
sprawuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
4. Grupa LOTOS drugi rok z rzędu otrzymała Złoty Listek CSR w rankingu zestawieniu spółek realizujących zasady społecznej
odpowiedzialności według normy ISO 26000, organizowanym pod patronatem tygodnika Polityka oraz PwC.
5. Po raz piętnasty pomorskie środowisko gospodarcze nagrodziło najlepsze firmy w regionie. Grupa LOTOS w podziękowaniu za
systematyczny i konsekwentny mecenat nad pomorską kulturą uzyskała specjalną statuetkę Gryfa Pomorskiego.
6. Podczas gali Chemical Industry Forum wręczono statuetki „Diamenty Polskiej Chemii”. Nagrodą Lider CSR uhonorowano ex aequo
Grupę LOTOS oraz BASF Polska.
7. Grupa LOTOS została nagrodzona w kategorii Mecenas Sportu Wolnej Polski. Statuetkę podczas gali „Sportowego Sukcesu 25-lecia
Wolnej Polski” odebrał Prezes Zarządu Paweł Olechnowicz.
8. Grupa LOTOS znalazła się wśród liderów zestawienia spółek giełdowych najlepiej raportujących dane ESG (skrót od angielskich słów: E –
environmental, S – social, G – corporate governance). Zestawienie stanowi część projektu „Analiza ESG spółek w Polsce”. Jego celem
jest dostarczenie kompleksowych informacji na temat poziomu raportowania danych pozafinansowych spółek notowanych na GPW w
Warszawie oraz edukacja spółek i inwestorów w zakresie znaczenia czynników pozafinansowych.
9. Grupa LOTOS została uhonorowana tytułem „Firma Dobrze Widziana” w V edycji konkursu organizowanego przez Business Centre
Club. Celem konkursu jest promowanie przedsiębiorstw, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na
temat CSR i skutecznych metod jej komunikowania. Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
10. Program Edukacji Morskiej, którego partnerem jest Grupa LOTOS, został wyróżniony nagrodą EKO Inspiracja 2014. Rada programowa
plebiscytu doceniła gdańską inicjatywę w kategorii Partnerstwo.
11. Grupa LOTOS została doceniona podczas XII Gdańskiej Gali Sportu m.in. za sponsorowanie piłkarzy Lechii Gdańsk, siatkarzy LOTOSU
Trefla i realizowanie programu „Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM”, w ramach którego otwierane są kolejne ośrodki szkolenia młodych
piłkarzy. Uzyskała za to tytuł Sponsora Gdańskiego Sportu.
12. Spółka LOTOS Terminale po raz 14. otrzymała certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Program ten jest najstarszym ogólnopolskim
programem certyfikującym w obszarze etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu.
13. Grupa LOTOS znalazła się w 8. edycji RESPECT Index, indeksu najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie. Spółka jest obecna w składzie indeksu od czasu jego powstania w 2009 r.
14. Statuetka Mecenasa Kultury 2014 trafiła do spółki LOTOS Infrastruktura. Nagroda została wręczona przez burmistrza Jasła Ryszarda
Pabiana.
15. Spółka LOTOS Petrobaltic otrzymała nagrodę Bezpieczny Oddział 2014 dla Zespołu Operacji Morskich w Biurze Logistyki i
Dyspozytorów. Organizatorem konkursu jest Wyższy Urząd Górniczy i działająca przy nim Fundacja Bezpieczne Górnictwo im. prof. W.
Cybulskiego. Nagroda ta oznacza, iż Zespół został uznany jednym z dziesięciu najbardziej bezpiecznych oddziałów w polskim
górnictwie.

Jakość produktów i usług
1. Marka LOTOS została odznaczona tytułem Laur Konsumenta – Top Marka 2013 w kategorii Oleje silnikowe. Tytuł przyznano na
podstawie analizy popularności marek funkcjonujących na polskim rynku oraz dynamiki ich rozwoju na przestrzeni ostatnich 5 lat.
Wyróżnienie marki LOTOS potwierdza jej wysoką świadomość i wartość wśród polskich odbiorców.
2. Spółka LOTOS-Air BP otrzymała nagrodę „Największe wydarzenie na rynku usług obsługi naziemnej na lotnisku Chopina” w
kategorii Rozwój konkurencji w zakresie dostaw paliwa lotniczego. Nagrody przyznaje Lotnisko Chopina w Warszawie swoim
najważniejszym partnerom biznesowym:.
3. Marka LOTOS otrzymała tytuł „Lider dekady" w ramach ogólnopolskiego programu konsumenckiego Laur Konsumenta. Spółkę LOTOS
Oil wyróżniono za oleje silnikowe. Tytuł przyznano na podstawie analizy popularności marek funkcjonujących na polskim rynku oraz
dynamiki ich rozwoju.
4. W edycji 2013/2014 projektu marka LOTOS otrzymała tytuł Business Superbrands, przyznawany najsilniejszym wizerunkowo markom
biznesowym oraz tytuł Created in Poland Business Superbrands - specjalne wyróżnienie dla polskiej marki, która wypracowała
ponadprzeciętny wizerunek w swojej kategorii, pozwalający na skuteczne konkurowanie z markami zagranicznymi. Tytuł Superbrands
jest wyróżnieniem przyznawanym od 18 lat w 87 krajach przez niezależną, międzynarodową organizację The Superbrands Ltd. Celem
projektu jest promowanie i nagradzanie sukcesów tych marek, które dzięki wyjątkowym korzyściom, jakie oferują, osiągnęły rynkowy
sukces.
5. Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Dozoru Technicznego uhonorowały przedsiębiorstwa wyróżniające się w obszarze inicjatyw i
rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa technicznego. Grupa LOTOS otrzymała dyplom uznania wraz ze statuetką „W uznaniu
wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego”.
6. W XI Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek, wartość naszej marki wyceniono na 1 245,3 mln zł. Grupa LOTOS umocniła swoją
pozycję wśród 10 najcenniejszych polskich marek.
7. Spółka LOTOS Oil po raz kolejny została uhonorowana Medalem Europejskim. To wyróżnienie dla producentów, których wyroby i
usługi spełniają najwyższe europejskie standardy. Wyróżniony przez kapitułę olej TRANSMIL EXTRA XSP był pierwszym na światowym
rynku olejem mineralnym, który spełnił rygorystyczne wymagania niemieckiej normy SIEMENS/FLENDEAR Rev.13. Prace nad jego
wdrożeniem trwały 5 lat.
8. Spółka LOTOS Oil została wyróżniona nagrodą Ambasadora Polskiej Gospodarki 2014 w kategorii Eksporter. LOTOS Oil sprzedaje
oleje i smary na większości rynków europejskich i azjatyckich, stopniowo rozszerzając obecność na państwa Ameryki Południowej i rynki
bliskowschodnie. Konkurs jest organizowany przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych.
9. Asfalt modyfikowany z dodatkiem gumy Modbit 25/55-60CR został wyróżniony na XX Międzynarodowych Targach Budownictwa
Drogowego. LOTOS Asfalt wyróżniony został również za interesujący i oryginalny wystrój stoiska targowego.
10. Wyróżnienie dla asfaltu MODBIT 25/55-60CR przyznano podczas X Targów Autostrada-Polska 2014. Działającą pod przewodnictwem
prof. dr hab. inż. Wiesława Trąmpczyńskiego z Politechniki Świętokrzyskiej komisja konkursowa doceniła technologię wytwarzania
asfaltów modyfikowanych z dodatkiem gumy bezpośrednio w rafinerii za innowacyjność i wysokie walory użytkowe.
11. Marka LOTOS zwyciężyła w kategorii „Stacja benzynowa koncernu paliwowego w segmencie ekonomicznym” w 3. edycji konkursu
Stacja Benzynowa Roku 2014. Podczas XIV Forum Rynku Paliwowego PetroTrend 2014 przyznano wyróżnienie dla stacji LOTOS Optima
w Markach.
12. Podczas gali z okazji Święta Kolejarza 2014 dwunastu pracowników LOTOS Kolej zostało wyróżnionych odznaczeniami resortowymi
przyznanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju - odznaką Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej i odznaką Zasłużony
dla Kolejnictwa.
13. LOTOS Kolej otrzymała statuetkę MediaKreator 2014. Nagrodę przyznaje KOW media&marketing, wydawca „Kuriera Kolejowego” za
najlepszą politykę informacyjną i reklamową w branży kolejowej. LOTOS Kolej zajęła 1. miejsce w kategorii event. Spółka została
uhonorowana za organizację Dni Techniki Kolejowej z okazji Dnia Dziecka w 2014 r.
14. Spółka LOTOS Asfalt otrzymała wyróżnienie w konkursie Budowlana Firma Roku 2014, a jej Prezes Piotr Przyborowski w
kategorii Osobowość w Branży, przyznawane przez miesięcznik „Builder”. Spółkę doceniono za wprowadzenie na rynek
innowacyjnych produktów, w tym asfaltu drogowego WMA, realizację inwestycji (System Zarządzania Energią), prowadzenie działań
edukacyjnych w zakresie nowoczesnych technologii budowy dróg oraz zmiany podnoszące efektywność organizacji w zakresie
produkcji, logistyki oraz handlu.
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Członkostwo w organizacjach

Członkostwo w organizacjach
Jesteśmy członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych, biznesowych i specjalistycznych. Członkostwo w nich pozwala nam
tworzyć płaszczyznę do współpracy pomiędzy koncernami z sektora energii zarówno w Polsce, jak i Europie, aktywnie uczestniczyć w procesie
legislacyjnym w Polsce i Unii Europejskiej oraz działać na rzecz propagowania dobrych praktyk w dziedzinie społecznej odpowiedzialności
biznesu.

Organizacje branżowe

Central Europe Energy Partners, CEEP
Jesteśmy członkiem założycielem stowarzyszenia. To międzynarodowa, regionalna organizacja o charakterze non-profit, zarejestrowana w
2010 r. w Belgii i posiadająca biura w Brukseli i Berlinie. CEEP jest reprezentantem przedsiębiorstw energochłonnych oraz szeroko
rozumianego sektora energii (m.in. ropa, gaz ziemny, węgiel, energia elektryczna, sieci elektroenergetyczne, odnawialne źródła energii,
energia jądrowa itp.) z Europy Centralnej. Statutowym celem organizacji jest działanie na rzecz wspierania integracji
środkowoeuropejskiego sektora energii i przedsiębiorstw energochłonnych w ramach wspólnej polityki energii i bezpieczeństwa UE w tych
sektorach. W skład stowarzyszenia wchodzi obecnie 26 podmiotów z Polski, Litwy, Czech, Rumunii i Ukrainy. Na koniec 2014 r. jednostki te
zatrudniały ok. 300 tys. pracowników, a ich łączny roczny obrót był na poziomie zbliżonym do 50 mld euro. Stowarzyszenie prowadzi
zaawansowane rozmowy z potencjalnymi członkami z innych państw Europy Centralnej.
Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz zajmuje stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów CEEP.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, PIPC
Jesteśmy członkiem organizacji od 2004 r. Reprezentuje ona branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji
międzynarodowych. Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w 2001 r. z połączenia dwóch organizacji: Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego utworzonej w 1988 r. oraz Związku Pracodawców Przemysłu Chemicznego w Polsce powołanego do życia w 1994 r. Zgodnie
ze Statutem zakres działania obejmuje obszary realizowane przez obie organizacje i stanowi ich kontynuację. Izba w gronie członków
skupia m.in.: największych producentów chemikaliów, firmy transportowe, dystrybucyjne, przedstawicielstwa firm zagranicznych, biura
projektowe, firmy konsultingowe i instytuty naukowe.
Głównym celem organizacji jest działanie na rzecz rozwoju branży chemicznej i oddziaływanie na kształt ustawodawstwa gospodarczego i
socjalnego, wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków.

European Petroleum Refiners Association, AISBL - FuelsEurope - CONCAWE
W celu zwiększenia efektywności działania przemysłu rafineryjnego UE i zmniejszenia kosztów funkcjonowania dwóch dużych europejskich
organizacji branżowych CONCAWE i EUROPIA powołano jedno stowarzyszenie posiadające wspólną administrację, ale dwie niezależne,
lecz uzupełniające się dywizje:
FuelsEurope, która od czerwca 2014 r. funkcjonuje jako nowa nazwa Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Rafineryjnego (EUROPIA),
zarejestrowanego w 1989 r. w Brukseli i reprezentującego przed instytucjami UE interesy firm prowadzących działalność wyłącznie w
zakresie rafinacji ropy naftowej na obszarze Unii Europejskiej,
CONCAWE (Conservation of Clean Air and Water in Europe) to stowarzyszenie, które zostało założone w 1963 r. przez grupę czołowych
firm naftowych w celu przeprowadzania szczegółowych oraz specjalistycznych badań w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i
higieny pracy (w ujęciu istotnym dla przemysłu naftowego). Obecnie CONCAWE prowadzi także badania z zakresu REACH.
Członkami European Petroleum Refiners Association są wszystkie 42 firmy zarządzające zakładami rafinacji ropy naftowej, zlokalizowanymi
na Europejskim Obszarze Gospodarczym. Organizacja ma na celu promowanie ekonomicznej i ekologicznie zrównoważonej rafinacji ropy
naftowej, dostaw i zużycia produktów naftowych w UE poprzez wspomaganie wiedzą i doświadczaniem ekspertów z instytucji UE, rządów
państw członkowskich oraz szerszej społeczności. Przyczynia się w ten sposób do konstruktywnego opracowania i wdrożenia stabilnych
polityk i przepisów UE.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, POPiHN
Jesteśmy członkiem założycielem organizacji od 2003 r. Jednym z najważniejszych celów naszej działalności w ramach POPIHN jest
zrównoważone tworzenie i kształtowanie konkurencyjnego rynku paliwowego w Polsce, m.in. poprzez działania na rzecz wprowadzenia
zgodnych z prawem Unii Europejskiej zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz równych praw dla wszystkich uczestników
polskiego rynku paliwowego. Cele te są realizowane poprzez inicjowanie, opiniowanie i wnoszenie uwag do projektów aktów prawnych
polskich organów ustawodawczych oraz aktów prawnych implementujących rozwiązania UE. Dzięki członkostwu w POPiHN prezentujemy
swoje stanowisko również w kontaktach bezpośrednich z przedstawicielami parlamentu, rządu i innych organów administracji rządowej.
Grupa LOTOS posiada reprezentację w zarządzie organizacji.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa,
SITPNiG
Poprzez spółki LOTOS Petrobaltic i LOTOS Terminale jesteśmy członkami wspierającymi stowarzyszenia, które służy przemysłowi naftowemu

i gazowniczemu oraz swoim członkom, działając na rzecz użyteczności społecznej przy realizacji zadań publicznych. Stowarzyszenie
inspiruje przedsięwzięcia naukowo-techniczne i organizacyjne na rzecz gospodarki kraju, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
SITPNiG dąży do podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków, krzewi wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz
popularyzuje tradycję i historię przemysłu naftowego i gazowniczego.

Windsor Energy Group, WEG
Przystąpiliśmy do organizacji w 2009 r. To niezależny think-tank z siedzibą w Londynie, który zajmuje się zagadnieniami związanymi z
budowaniem międzynarodowego ładu i bezpieczeństwa w sektorze energii, ze szczególnym uwzględnieniem sektora ropy naftowej i gazu
oraz energii alternatywnej. W skład WEG wchodzą byli politycy, ambasadorowie, którzy pełnili misje w krajach naftowych, doradcy rządów,
prezesi firm prowadzących poszukiwania i wydobycie ropy i gazu. Nasz udział w WEG stanowi ważny element działalności mający na celu
wspieranie rozwoju sektora energii w Europie oraz promowania stanowiska przedstawicieli sektora energii z Europy Środkowej na forum
Unii Europejskiej.
Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz jest członkiem Międzynarodowego Panelu Doradczego (International Advisory Panel)
WEG.

World Petroleum Council – Polish National Committee
Uczestniczymy w Polskim Komitecie Sterującym. Założona w 1933 r. organizacja jest jedyną organizacją międzynarodową reprezentującą
wszystkie gałęzie sektora naftowego. Główną funkcją WPC jest ułatwianie dialogu między zainteresowanymi stronami zarówno
wewnętrznie w ramach sektora, jak i zewnętrznie w kluczowych kwestiach technicznych, społecznych, ochrony środowiska, zarządzania.
WPC zrzesza 60 krajów członkowskich reprezentujących 95% produkcji i konsumpcji ropy i gazu.

Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (Polish Exploration and Production
Industries Organisation)
Jesteśmy członkiem założycielem organizacji, skupiającej się na reprezentowaniu polskiego przemysłu poszukiwawczo-wydobywczego w
publicznym dialogu dotyczącym spraw sektora naftowo-gazowego. Organizacja aktywnie uczestniczy w dialogu społecznym oraz jest
platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi ekspertami w zakresie konwencjonalnych i
niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Organizację założono w 2010 r.

Atlantic Council (Rada Atlantycka)
Od 2013 r. jesteśmy członkiem amerykańskiej organizacji, która promuje konstruktywne przywództwo i zaangażowanie w
międzynarodowe sprawy dotyczące sektora energii, środowiska, światowej gospodarki i ekonomii oraz współpracy transatlantyckiej. Rada
poprzez wypracowywane dokumenty i programy oraz budowanie społeczności wspiera strategie transatlantyckie, których celem jest
zapewnienie wzrostu bezpieczeństwa międzynarodowego i globalnego dobrobytu gospodarczego. Atlantic Council jest jedną z najbardziej
rozpoznawalnych organizacji typu think tank w Waszyngtonie, który nie tylko posiada bogate doświadczenie w sprawach współpracy
transatlantyckiej, ale jest znany przede wszystkim ze swojej skutecznej polityki przekonywania do swoich racji kluczowych decydentów.

Organizacje biznesowe

Business Centre Club, BCC
Jesteśmy członkiem organizacji od 2000 r. Nasze działania w ramach BCC koncentrują się na współpracy w zakresie inicjatyw, których celem
jest rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie liczby miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom. Wspieramy BCC w kreowaniu płaszczyzn
komunikowania się poszczególnych grup społecznych w sprawach najważniejszych dla rozwoju Polski, ze szczególnym uwzględnieniem
propagowania idei odpowiedzialności społecznej firm.

European League for Economic Cooperation – Liga Europejskiej Współpracy Gospodarczej – Sekcja
Polska – ELEC
Jesteśmy członkiem organizacji od 2002 r. To pozarządowa, międzynarodowa organizacja stawiająca sobie za cel popieranie ekonomicznej
integracji, umacnianie tożsamości społeczno-kulturowej społeczeństw europejskich oraz działanie na rzecz zwiększania roli Europy na
arenie międzynarodowej.
Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz jest członkiem Zarządu ELEC – Sekcji Polskiej.

Gdański Klub Biznesu
Jesteśmy członkiem organizacji przedsiębiorców, właścicieli i szefów czołowych firm regionu pomorskiego od 2002 r. Misją stowarzyszenia
jest aktywizowanie gospodarki we wszystkich aspektach, które dotykać mogą kondycji ekonomicznej firm - członków Klubu, jak również
wzajemne wsparcie w projektach biznesowych, a także działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury, kultury, edukacji i
ochrony zdrowia mieszkańców Pomorza.
Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz jest członkiem Rady Klubu.

Klub Polskiej Rady Biznesu
Jesteśmy członkiem organizacji od 2005 r. Klub powstał w 1997 r. z inicjatywy Polskiej Rady Biznesu – organizacji skupiającej polskich
przedsiębiorców, działających na rzecz rozwoju polskiej gospodarki i konsolidacji środowiska biznesowego.

Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, PFAG
Jesteśmy członkiem organizacji od 2004 r. Jej celem jest działanie na rzecz intensyfikacji współpracy gospodarczo-akademickiej, wspieranie
innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy. Stowarzyszenie powołano dla budowania ścisłej współpracy między środowiskiem
akademickim i biznesem na rzecz innowacyjnych rozwiązań, wykorzystujących fundusze krajowe i unijne. Forum to platforma wymiany
poglądów i tworzenia opinii w kluczowych dla Polski sprawach. Udział w pracach biorą przedstawiciele biznesu i wiodących uczelni kraju.

Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej
Jesteśmy członkiem stowarzyszenia od 2010 r. Celem działania jest wspieranie samorządu województwa pomorskiego, uczelni, instytucji
oraz przedsiębiorstw na forum Unii Europejskiej.

Pracodawcy Pomorza
Jesteśmy członkiem największej i najstarszej organizacji pracodawców na Pomorzu od 2004 r. Jej celem jest długofalowy, dynamiczny
rozwój gospodarczy regionu oraz reprezentowanie interesów pracodawców wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz instytucji
nadzorujących i kontrolujących przedsiębiorstwa.

Organizacje propagujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, FOB
Jesteśmy partnerem strategicznym organizacji od 2008 r. Jej misją jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu
obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.
Organizuje projekty wspierające rozwój CSR w Polsce oraz angażuje się w inicjatywy promujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu
oraz zrównoważonego rozwoju.

United Nations Global Compact, UNGC
Jesteśmy członkiem organizacji od 2009 r. To globalna inicjatywa ONZ, stanowiąca wezwanie skierowane do biznesu i organizacji
społecznych, aby w swojej działalności kierowały się 10 podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony
środowiska i przeciwdziałania korupcji. Organizacja wspiera także realizację generalnych celów ONZ, w tym Milenijnych Celów Rozwoju
(MDGs). Do organizacji należy ponad 12 tys. przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych ze 145 krajów świata.

Organizacje specjalistyczne

Pracodawcy RP
Jesteśmy członkiem organizacji od 2004 r. Jej celem jest działanie na rzecz wspólnych interesów środowiska biznesu, wspierające inicjatywy
zmierzające do wzmocnienia roli polskich pracodawców. Poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych podejmuje działania
zmierzające do osiągnięcia wspólnych korzyści pracodawców i pracowników, wynikających z rozwoju gospodarczego, sprawiedliwych i
stabilnych warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa w pracy i ładu społecznego.

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, PSZK
Od 2014 r. jesteśmy członkiem strategicznym największego i najstarszego profesjonalnego stowarzyszenia skupionego na rozwoju i
promocji najwyższych standardów zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach i organizacjach działających w Polsce.
Stowarzyszenie buduje członkowską sieć praktyków HRM, m.in. poprzez realizację ogólnopolskich konferencji, kampanii, programów oraz
spotkań eksperckich związanych z rynkiem pracy i zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, SEG
Jesteśmy członkiem organizacji od 2006 r. Stowarzyszenie, jako reprezentant spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie, służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności
uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, dąży do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku
kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Integruje środowisko emitentów i promuje współdziałanie na rzecz budowy
społeczeństwa obywatelskiego.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, PTE
Jesteśmy członkiem niezależnego, profesjonalnego, ogólnopolskiego stowarzyszenia ekonomistów zrzeszającego zarówno praktyków, jak i
teoretyków. Do jego głównych celów należy popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, działalność opiniotwórcza, podnoszenie kwalifikacji i
integracja środowiska ekonomistów.

Klub Polskie Forum ISO 14000
Jesteśmy członkiem organizacji od 1997 r. Celem stowarzyszenia jest między innymi rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających rozwojowi i rozpowszechnianiu systemów zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska, w tym przede wszystkim opartych
na normie ISO 14001 i Rozporządzeniu EMAS. Organizacja prowadzi również działalność oświatową w zakresie ochrony środowiska i
zarządzania środowiskowego, integruje środowiska zajmujące się zagadnieniami zarządzania środowiskowego, wspiera organizacje
wprowadzające systemy zarządzania środowiskowego. Organizacja jest organizacją niezależną, działającą na zasadach dobrowolności.

Klub Polskie Forum ISO 9000
Jesteśmy członkiem organizacji od 1993 r. Organizacja zrzesza dostawców wyrobów i usług, zainteresowanych wdrażaniem,
doskonaleniem i rozwojem systemów zarządzania oraz systemu oceny zgodności, na podstawie norm międzynarodowych ISO serii 9000,
dotyczących systemów zarządzania jakością, innych dokumentów normatywnych dotyczących systemów organizacji i zarządzania oraz
dyrektyw nowego podejścia. Klub jest organizacją niezależną, działającą na zasadach dobrowolności.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Jesteśmy członkiem stowarzyszenia skupiającego przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami, które
dąży do rozwijania rachunkowości i rewizji finansowej, tak by odzwierciedlały dokonujące się zmiany i spełniały wymogi globalnie
uznawanych standardów.

Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Jesteśmy członkiem organizacji od 2001 r. Do zadań Izby, jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i ochrona interesów
zawodowych członków, w szczególności występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia
właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie, współdziałanie z innymi samorządami
zawodowymi i naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa.

ZOBACZ TAKŻE:

Bezpieczeństwo w sektorze energii
Przykładem dobrej praktyki, która łączy zarówno budowanie przez
nas relacji międzynarodowych, jak i wspieranie inicjatyw mających
na celu poprawę bezpieczeństwa w sektorze energii Europy, była
w 2014 r. publikacja raportu „Scalanie Europy – od Korytarza PółnocPołudnie do unii energii, transportu i telekomunikacji”.
Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/wyniki-iperspektywy/zrownowazony-rozwoj/bezpieczenstwo-w-sektorze-energii>

