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Ład korporacyjny
Jako spółka publiczna dokładamy starań, by relacje z inwestorami budować w sposób
partnerski i satysfakcjonujący dla obu stron, zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego.
Rozumiemy przez to z jednej strony postępowanie zgodne z przyjętymi w działalności
gospodarczej etycznymi zasadami, z drugiej zaś stosowanie się do regulacji
zmierzających do zapewnienia równowagi pomiędzy interesami wszystkich uczestników
rynku kapitałowego zaangażowanych w funkcjonowanie spółek.

W TYM ROZDZIALE

W tworzeniu trwałych i pozytywnych relacji z interesariuszami dążymy do skutecznego integrowania naszej strategii oraz
podejmowanych działań z wyzwaniami społecznymi, środowiskowymi i ładu korporacyjnego. Integracja celów
biznesowych z celami społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS obejmuje dwie płaszczyzny:

systemy zarządzania oraz struktury organizacyjne,

kulturę organizacji, jej kompetencje i umiejętności.

Misja, wizja, wartości Podejście do
zarządzania

Systemy zarządzania

Dojrzałość
organizacyjna

Rada Nadzorcza Zarząd
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Misja, wizja, wartości
 

Misją Grupy Kapitałowej LOTOS jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia oraz
przerobu węglowodorów, handlu produktami najwyższej jakości, zapewniający trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy i
osiąganie pełnej satysfakcji klienta, umożliwiający stałe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników,

realizowany w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa,

przyjazny dla środowiska naturalnego,

zgodny z polityką bezpieczeństwa energetycznego.

Dążymy do tego, by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie Morza Bałtyckiego pod względem:

jakości produktów naftowych,

jakości obsługi klienta,

profesjonalnego zarządzania.

Naszym nadrzędnym celem strategicznym jest budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie
dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizację programów rozwojowych w obszarach:

poszukiwawczo-wydobywczym,

przerobu ropy,

handlowym.

Podejmowane przez nas działania w dziedzinie społecznej, gospodarczej, relacji z kluczowymi interesariuszami oraz ładu
korporacyjnego, w szczególności odnoszą się do:

przestrzegania prawnych i etycznych norm,

zwiększania pozytywnego wkładu w rozwój społeczny,

minimalizowania negatywnych skutków działalności i ograniczania ryzyka z tym związanego,

maksymalizacji szans na zrównoważony rozwój organizacji w długim czasie. 

Wartości społeczne Grupy Kapitałowej LOTOS to:

czystość – rozumiana jako przestrzeganie najwyższych
standardów środowiskowych i ekologicznych oraz
zapewnienie o etycznej i uczciwej konkurencji,
przeciwdziałanie naruszaniu praw człowieka,

otwartość – stanowiąca o stosunku do zmian, potrzeb
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świata i oczekiwań ludzi, nastawieniu na przyszłość i
dynamiczny rozwój działalności w wymiarze międzynarodowym,

innowacyjność – przejawiająca się docenianiem kapitału intelektualnego i kompetencji ludzi stanowiących o sile i
rynkowych perspektywach marki LOTOS,

odpowiedzialność – postawa wobec przyszłości ludzi i środowiska naturalnego,  bezpieczeństwa kraju i jego pozycji w
świecie. Przewidywanie i uwzględnianie konsekwencji podejmowanych decyzji. Wypełnianie zobowiązań i
dotrzymywanie słowa. Nieskładanie deklaracji bez pokrycia.

W działaniach kierujemy się nadrzędną zasadą poszanowania prawa oraz poczuciem odpowiedzialności za wpływ
wywierany działalnością na otoczenie. Pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS zadeklarowali w ustanowionym w 2012 r.
Kodeksie etyki postępowanie zgodne z wartościami etycznymi:

profesjonalizmem – dokładamy wszelkich starań, aby podczas wykonywania swojej pracy w pełni wykorzystywać
posiadaną wiedzę i kompetencje. Wartość organizacji budujemy przede wszystkim na profesjonalizmie naszych
pracowników, z których każdy stawia sobie za cel bycie specjalistą w swojej dziedzinie. W realizacji powierzonych zadań
kierujemy się najwyższą starannością i obiektywizmem, dążąc do stałego doskonalenia umiejętności i kwalifikacji
zawodowych.

szacunkiem – nasz szacunek wyraża się decyzjami i działaniami, które nie naruszają godności innych osób i
podmiotów. Kierujemy się nim, budując relacje zarówno z pracownikami, jak i z partnerami biznesowymi i społecznymi.
Szanujemy różnorodność i równość wszystkich współpracowników i przedstawicieli partnerów Grupy Kapitałowej
LOTOS bez względu na ich narodowość, rasę, płeć, wiek, stopień sprawności, religię, orientację polityczną i seksualną.

transparentnością – transparentnie działamy i komunikujemy się w relacjach z pracownikami, czytelnie i zrozumiale
określając ich uprawnienia i wymagania, a także uzasadniając podejmowane w stosunku do nich decyzje. Zapewniamy
pracownikom dostęp do wszystkich informacji niezbędnych dla prawidłowego realizowania powierzonych im zadań.
Transparentność jest wartością również wobec otoczenia, któremu otwarcie przedstawiamy decyzje, działania i
przesłanki, jakimi się kierujemy we wzajemnych relacjach, szczególnie z klientami, dostawcami, uczestnikami rynku
kapitałowego i społecznością lokalną.

współpracą – współpraca charakteryzuje nasze podejście do kształtowania wzajemnych relacji w sposób zakładający
maksymalizację korzyści po stronie Grupy Kapitałowej LOTOS, przy jednoczesnym poszanowaniu i uwzględnianiu
interesów drugiej strony. Podstawę współpracy stanowi otwarta komunikacja, zaufanie i skupienie na osiąganiu
wspólnych celów. Wartość ta odnosi się zarówno do relacji ze współpracownikami, jak i podmiotami zewnętrznymi.

Jako firma społecznie odpowiedzialna, popieramy i stosujemy we wszystkich
sferach swojej działalności dziesięć zasad United Nations Global Compact –
największej na świecie dobrowolnej inicjatywy obywatelstwa korporacyjnego,
której jesteśmy członkiem od 2009 r.

Zasady UN Global Compact

1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.
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2. Eliminowanie wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.

4. Eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej.

5. Popieranie zniesienia pracy dzieci.

6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.

8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.
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Podejście do zarządzania
 

W Grupie LOTOS dbamy o to, by relacje z inwestorami budować w sposób partnerski i satysfakcjonujący dla obu stron
oraz zgodny z zasadami ładu korporacyjnego (ang. Corporate Governance). Do podstawowych celów realizacji ładu
korporacyjnego w Spółce należy:

przejrzystość naszego działania jako spółki giełdowej,

zaufanie w relacjach z interesariuszami,

konsekwentne budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Od debiutu giełdowego w 2005 r. Grupa LOTOS przestrzegała większości zaleceń zawartych w dokumencie „Dobre
praktyki w spółkach publicznych", a od początku 2008 r. realizowała „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie”, zmienione ostatnio Uchwałą Rady Giełdy z 21 listopada 2012 r. Dobre Praktyki
są normami związanymi z utrwaleniem dobrych obyczajów korporacyjnych i dostosowaniem systemu nadzoru
korporacyjnego do standardów Unii Europejskiej. 

W 2012 r. stosowaliśmy większość obligatoryjnych zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach spółek
notowanych na GPW”.

Struktura ładu korporacyjnego Grupy LOTOS



252

Zgodnie z zasadą comply or explain, która zakłada, że spółki publiczne powinny stosować wszystkie zasady dobrych
praktyk, a raportować jedynie przypadki, gdy nastąpi naruszenie którejś z nich w sposób incydentalny lub trwały, Zarząd
Spółki pierwszy raz podał do publicznej wiadomości w 2008 r. oraz powtórzył w kolejnych latach wykaz niestosowanych
zasad ładu korporacyjnego (http://inwestor.lotos.pl/1243/lad_korporacyjny/zasady_ladu_korporacyjnego)wraz z
komentarzem o przyczynach zaistniałych odstępstw.

Na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu GPW w Warszawie Spółka poinformowała 27 stycznia 2012 r. o jednorazowym
naruszeniu zasady nr 5 z działu III „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” w związku z rezygnacją w tym dniu
Rafała Wardzińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS.

Staramy się przedstawiać inwestorom precyzyjny, rzetelny i przejrzysty obraz naszej działalności i sytuacji finansowej.
Dostarczamy aktualne informacje, przestrzegając zasad zaangażowania, dostępności i równego traktowania wszystkich
inwestorów. W dwujęzycznym serwisie internetowym poświęconym relacjom inwestorskim na www.inwestor.lotos.pl
(http://inwestor.lotos.pl/) publikujemy treści z zakresu ładu korporacyjnego, w tym coroczne oświadczenia Spółki i Grupy
Kapitałowej LOTOS o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz komunikaty publikowane w Elektronicznej Bazie
Informacji.

Zapewniamy stosowanie mechanizmów umożliwiających akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji i innego
rodzaju uwag bezpośrednio członkom organów odpowiadających za sprawowanie nadzoru nad prawidłowością sposobu
zarządzania firmą. W sposób szczegółowy odnoszą się do tych kwestii m.in., wynikające z Kodeksu spółek handlowych,
zapisy Statutu Grupy LOTOS oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki. Określają one zasady uczestnictwa
akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania przez nich prawa głosu oraz tryb zwoływania i odwoływania
Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad.

Zgodnie z wymienionymi uregulowaniami akcjonariusze mogą wpływać na naszą działalność oraz dokonywać weryfikacji
czynności podejmowanych przez organy zarządzające i kontrolne poprzez przysługujące im prawa. Jednym z
najistotniejszych jest prawo akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem, że przysługuje ono
osobom będącym jej akcjonariuszami w dniu rejestracji przypadającym na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Wraz z
prawem udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługuje prawo m.in. do:

składania wniosków przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia,

żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed jego terminem,

zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz
wprowadzonych do porządku jego obrad,

zabierania głosu podczas Walnego Zgromadzenia,

zgłaszania sprzeciwu i zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia.

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

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa, również zasady zawarte w „Dobrych praktykach spółek
notowanych na GPW” określają mechanizmy mające na celu poprawę jakości komunikacji spółek z inwestorami oraz
wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w sprawach nie regulowanych przez prawo. Składają się na nie m.in.:

zamieszczanie na firmowej stronie internetowej informacji związanych z Walnym Zgromadzeniem, np. na temat
powodów odwołania zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, informacji o przerwie w
obradach, pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie Walnego
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Obrady Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS w 2012 r.

Data Zgromadzenie Główne zagadnienia

29
lutego

Nadzwyczajne
Walne
Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa.
Głównym punktem porządku obrad były zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

28
czerwca

Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdania finansowe i sprawozdanie z
działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LOTOS za 2011 r., a także zadecydowało o udzieleniu absolutorium
członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu.
Podczas Zgromadzenia akcjonariusz p. B. Kamola skutecznie skorzystał z prawa zabierania głosu podczas
obrad. Zgłaszane przez akcjonariusza wnioski i komentarze dotyczyły działalności Spółki, głównie spraw
ekonomiczno-finansowych, Strategii Grupy Kapitałowej LOTOS oraz projektu Yme. Zadane pytania wraz z
odpowiedziami udzielonymi przez Zarząd zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki.
Ponadto wspomniany akcjonariusz skorzystał z przysługującego mu prawa zgłoszenia sprzeciwu do
uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31
grudnia 2011 r.

28
listopada

Nadzwyczajne
Walne
Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w celu dokonania zmian w Statucie Grupy LOTOS. W
trakcie Zgromadzenia akcjonariusz p. J.H. Lampart skorzystał z przysługującego mu prawa do czynnego
uczestnictwa w obradach poprzez zabieranie głosu, a także głosowania przeciw uchwałom i zgłoszenia
sprzeciwu do wszystkich podjętych przez niniejsze Zgromadzenie uchwał.

Zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na nie,

uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu członków Rady Nadzorczej i Zarządu,

ustalenie miejsca i terminu Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie
akcjonariuszy,

umożliwienie obecności na Walnych Zgromadzeniach przedstawicieli mediów.
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Nazwa spółki Wdrożone systemy zarządzania

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

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

LOTOS Kolej Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-
18001 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Przewozów Kolejowych (SMS). Spółka wdraża wymagania
Systemu Zarządzania Utrzymania Pojazdów Kolejowych (MMS), systemu jakości w spawalnictwie zgodnego z
normą EN 15085, Systemu Badania Bezpieczeństwa i Jakości (SQAS) oraz Utrzymania Wagonów Towarowych
wg wymagań VPI.

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

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

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

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

LOTOS Petrobaltic Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-
18001. Wdrożone systemy ISM Code (na zgodność z Kodeksem Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją
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Systemy zarządzania
 

Funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) wspiera rozwój i zapewnia jednolite standardy zarządzania w
firmie. Naszym celem jest dalszy rozwój ZSZ oraz budowa wspólnej płaszczyzny zarządzania w ramach Grupy Kapitałowej
LOTOS, z uwzględnieniem specyfiki biznesowej poszczególnych spółek.

Wdrażane w ramach ZSZ rozwiązania umożliwiają nam uzyskiwanie wymiernych korzyści z posiadanego systemu.
Wymagania norm są wytycznymi pozwalającymi na poszukiwanie uniwersalnych i optymalnych dla prowadzonej
działalności rozwiązań, zwiększających szanse na uzyskanie wartości dodanej, czyli uczynienie wdrożonego systemu
bardziej skutecznym i użytecznym.

Na etapie wdrażania są obecnie kolejne systemy – zarządzania ryzykiem oraz zarządzania energią, zgodnie z zasadą, że
wprowadzamy te systemy zarządzania, które wspierają realizację strategii naszej grupy kapitałowej. Zintegrowany System
Zarządzania pozwala efektywnie zarządzać, przy zachowaniu stabilności przebiegu procesów biznesowych.

Systemy zarządzania w Grupie Kapitałowej LOTOS
Stan na 31.12.2012 r.
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18001. Wdrożone systemy ISM Code (na zgodność z Kodeksem Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją
Statków i Zapobiegania Zanieczyszczeniom) oraz ISPS Code (System Ochrony Statku i Obiektu Portowego).

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

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

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

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

LOTOS Jasło Spółka obecnie wdraża wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

LOTOS Tank Spółka obecnie wdraża wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Audity w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Grupy LOTOS są jednym z podstawowych narzędzi jego doskonalenia i
wsparcia w podejmowaniu właściwych decyzji zarządczych. Ich wyniki dostarczają informacji o skuteczności
realizowanych procesów, pozwalają uchwycić miejsca ich styku i doskonalić przepływ informacji. W latach 2010-2012
przeprowadziliśmy w Spółce ponad 170 auditów w następujących grupach:

audity wewnętrzne,

audity korporacyjne,

audity dostawców.

Wyniki auditów wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Grupy LOTOS, zakładach produkcyjnych i bazach paliw, a
także audity przekrojowe dotyczące specyficznego zagadnienia dostarczają kierownictwu informacji o spełnieniu
obowiązujących uregulowań oraz skuteczności wdrożonych rozwiązań systemowych i organizacyjnych. Audity wewnętrzne
to ponad 60% realizowanych w Spółce auditów.

Audity korporacyjne prowadzone są w spółkach zależnych Grupy LOTOS, a ich celem jest ocena stopnia wdrożenia
wymagań i standardów korporacyjnych.

Istotnym auditem korporacyjnym zrealizowanym w 2012 r. była ocena procesu obsługi klienta na stacjach paliw LOTOS.
Dzięki wynikom tego badania, przeprowadzonego na wszystkich stacjach w konwencji „tajemniczego klienta”, uzyskaliśmy
cenne informacje wspierające nasze dążenia do uzyskania jak najlepszych ocen klientów i doskonalenia procesu jakości
obsługi.

Poza wymaganiami jakościowymi, we współpracy z dostawcami prowadzącymi prace na terenie Grupy LOTOS,
szczególny nacisk kładziemy na spełnianie wymagań z obszaru bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Audity
dostawców dostarczają informacji o stopniu spełnienia tych wymagań i są narzędziem dodatkowego nadzoru nad
dostawcą. Firmy, które obejmowane są auditami dostawców, wskazywane są przez kierownictwo pionów techniki i
inwestycji.

Spółki zależne Grupy LOTOS w zależności od potrzeb realizują audity wewnętrzne, korporacyjne lub dostawców.

W ramach funkcjonującej od 2008 r. Szkoły Auditora podnosimy, m.in. poprzez szkolenia, kompetencje naszych auditorów,
mając na uwadze wysoką jakość i wyniki prowadzonych auditów.
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Główne zmiany w systemach i kluczowe projekty
 

System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ang. Enterprise Risk Management, ERM)

W Grupie Kapitałowej LOTOS zakończyliśmy w 2012 r. wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym, który ma
na celu zapewnienia bezpiecznej i skutecznej realizacji celów strategicznych i operacyjnych organizacji. Stosowane zasady
identyfikacji i oceny ryzyka pozwalają na odpowiednio wczesne reagowanie na występujące zagrożenia oraz ich częściowe
lub całkowite ograniczenie. Dzięki opracowaniu stosownych planów postępowania, system ERM pozwala także na
przygotowanie się na wypadek materializacji danego ryzyka. Działania zaprojektowane w systemie są konsekwentnie
realizowane, monitorowane i doskonalone, tak by uzyskać maksymalne korzyści dla grupy kapitałowej.

Funkcjonowanie zarządzania ryzykiem jest wspierane przez Portal ERM - system informatyczny zaprojektowany zgodnie z
wymaganiami Grupy Kapitałowej LOTOS i dostosowany do naszych potrzeb. Dzięki temu uzyskaliśmy narzędzie, które jest
doskonalone wraz z rozwojem wewnętrznego systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Szczegółowe zasady zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej LOTOS przedstawiliśmy w rozdziale Zarządzanie
ryzykiem (http://raportroczny.lotos.pl/zarzadzanie-ryzykiem).

Zarządzanie procesami

W 2012 r. dokonaliśmy w Spółce przeglądu procesów pod kątem ich optymalizacji oraz przygotowaliśmy witrynę do ich
monitorowania, która pozwoli właścicielom procesów komunikować swoje wyniki, wykorzystując jednocześnie wszelkie
dostępne informacje na temat danego procesu.

Zarządzanie projektami

W 2012 r. wdrożyliśmy zasady zarządzania projektami realizowanymi w Grupie Kapitałowej LOTOS. Mają one na celu
usystematyzowanie i powiązanie ze sobą różnych praktyk stosowanych dotychczas w poszczególnych segmentach.
Wprowadziliśmy jednolity sposób uruchamiania, monitorowania i raportowania projektów, zapewniający ich sprawną
realizację, efektywną kontrolę postępu prac i efektów, a także standaryzację metod zarządzania.

Zgodnie z wprowadzonymi uregulowaniami, w segmentach zostały wyznaczone osoby do pełnienia funkcji Kontrolera
Projektów Segmentu oraz wprowadzono narzędzie usprawniające - elektroniczny rejestr wszystkich projektów
realizowanych w grupie kapitałowej, pozwalający na monitorowanie ich aktualnego statusu. Rozpoczęliśmy także cykl
szkoleń dotyczących zasad prowadzenia projektów i dokumentowania ich przebiegu.

System zarządzania energią (ang. Energy Management System, EnMS)

W 2012 r. kontynuowaliśmy proces wdrażania systemu zarządzania energią według wymagań normy ISO 50001, którego
celem jest wprowadzenie jednolitego standardu postępowania w odniesieniu do działań zmierzających do podnoszenia
efektywności energetycznej Grupy LOTOS poprzez:

usystematyzowane i ustandaryzowane podejście do zarządzania energią w różnych obszarach działalności,
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identyfikację znaczących aspektów energetycznych w odniesieniu do działalności Spółki,

dokumentowanie podejmowanych zadań cząstkowych w obszarach objętych systemem EnMS,

identyfikację działań modernizacyjno-rozwojowych związanych z efektywnością energetyczną.
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Plany rozwoju
 

W 2013 r. będziemy kontynuowali istniejące projekty i wdrażali nowe, włączając je do istniejącego Zintegrowanego
Systemu Zarządzania. Plany dotyczą:

doskonalenia Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM) m.in. poprzez wprowadzanie nowych
funkcjonalności do systemu informatycznego wspierającego ERM,

zakończenia prac i walidacji przyjętych rozwiązań i wypracowanych zasad postępowania w ramach wdrażanego
Systemu Zarządzania Energią (EnMS) w celu wsparcia działań zmierzających do poprawy wydajności energetycznej w
Spółce,

doskonalenia zarządzania procesowego poprzez realizację projektów mających na celu optymalizowanie procesów
biznesowych oraz zakończenie prac w ramach wdrażania narzędzi do monitorowania procesów, w tym przeprowadzenie
wewnętrznych szkoleń i warsztatów z zasad posługiwania się nimi,

doskonalenia zarządzania projektowego przedsięwzięciami w grupie kapitałowej, wspieranego przez informatyczne
narzędzia i metody, które pozwolą na skuteczne realizowanie strategii firmy. Opierając się na najlepszych światowych
wzorcach i doświadczeniach oraz przy wsparciu informatycznym, zostanie wprowadzony jednolity system
umożliwiający:

wybór najlepszych przedsięwzięć pozwalających realizować cele strategiczne,

efektywną realizację tych przedsięwzięć,

skuteczne monitorowanie ich realizacji,

rzetelną ocenę osiągniętych rezultatów;

doskonalenia i rozbudowy funkcjonującego w grupie kapitałowej Portalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
narzędzia służącego m.in. do dystrybucji wymagań wewnętrznych i aktów prawnych oraz do gromadzenia wymaganych
informacji.
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Dojrzałość organizacyjna
 

W raportowanym okresie w Grupie LOTOS przeprowadziliśmy ocenę dojrzałości organizacyjnej za rok 2012. Ocena
dokonywana jest w cyklach rocznych przez audyt wewnętrzny Spółki. Pierwsza ocena miała miejsce w 2011 r.

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

W związku z przyjętym przez nas podejściem do zarządzania, zakładającym ciągłe doskonalenie, podejmujemy działania
zmierzające do uzyskania obiektywnego zapewnienia dotyczącego dojrzałości przyjętych rozwiązań w zakresie:

kontroli wewnętrznej,

zarządzania ryzykiem,

zgodności („compliance”),

przeciwdziałania nadużyciom,

ładu korporacyjnego.

Ocena poszczególnych systemów została dokonana na podstawie modelu, który opracowano specjalnie na nasze
potrzeby w oparciu o najlepsze praktyki biznesowe, takie jak model GRC (ang. Governance, Risk Management, and
Compliance) Open Compliance & Ethics Group i inne zalecenia odnoszące się do zasad ładu korporacyjnego, zawarte
m.in. w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”. Model ten zakłada jednolite podejście do dokonywania
przeglądu i formułowania ocen w odniesieniu do zaprojektowania poszczególnych systemów, jak i zgodności ich działania
z zaprojektowanym. Pozwala to sformułować zarówno ocenę każdego z systemów, jak również dokonywać kompleksowej
oceny dojrzałości organizacyjnej całej Spółki. 

W ramach systemu kontroli wewnętrznej ustanowiono w sposób odpowiadający wymogom dobrych praktyk
najważniejsze rozwiązania organizacyjno-procesowe. Określono strukturę organizacyjną, opracowano regulamin
organizacyjny, przewidziano rozdział istotnych funkcji w organizacji oraz przyjęto wymogi formalne w zakresie tworzenia
regulacji wewnętrznych. W Spółce funkcjonuje system raportowania zarządczego, raportowania wyników ekonomiczno-
finansowych, prowadzony jest również monitoring i ocena rozwiązań składających się na system kontroli wewnętrznej.
Najważniejsze kluczowe rozwiązania organizacyjno-procesowe, składające się na ramy systemu kontroli wewnętrznej,
funkcjonują w zgodności z  zaprojektowanymi.

W ramach systemu zarządzania ryzykiem ustanowiono wszystkie kluczowe rozwiązania ważne dla prawidłowego
zaprojektowania sposobu jego funkcjonowania. Spółka opracowała i zakomunikowała Politykę zarządzania ryzykiem
korporacyjnym, wyznaczyła uczestników procesu zarządzania ryzykiem, w tym właścicieli ryzyk, Koordynatora
Zarządzania Ryzykiem oraz Komitet Zarządzania Ryzykiem. Powstały również szczegółowe regulacje wewnętrzne
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określające sposób funkcjonowania i podejmowania działań w ramach systemu zarządzania ryzykiem. W Spółce są
opracowane i rozwijane ramy funkcjonowania systemu, które stanowią ważny czynnik dla zapewnienia, aby system ten
mógł spełniać cel w postaci rzeczywistego wspierania procesu zarządzania i kreowania wartości dodanej. Najważniejsze
kluczowe rozwiązania organizacyjno-procesowe, składające się na ramy systemu zarządzania ryzykiem, funkcjonują w
zgodności z zaprojektowanymi. 

W ramach systemu zgodności („compliance”) podejmowane są działania skierowane na zapewnienie zgodności
realizowanych aktywności i ustanowionych regulacji wewnętrznych z przepisami prawa. Spółka dba również o
zapewnienie zgodności faktycznie podejmowanych działań z wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnętrznych.
Formalnie przypisano odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowania organizacji w zgodzie z przepisami prawa.
Najważniejsze kluczowe rozwiązania organizacyjno-procesowe, składające się na ramy systemu zgodności, funkcjonują
w zgodności z zaprojektowanymi.

W ramach systemu przeciwdziałania nadużyciom w 2012 r. przyjęto nowe rozwiązania. Opracowano i
zakomunikowano Politykę przeciwdziałania nadużyciom oraz wyznaczono osoby odpowiedzialne i koordynujące
działania w tym zakresie. Ustanowiono kanały zgłoszeń podejrzeń nadużyć wraz z rozwiązaniami organizacyjno-
procesowymi. Podjęto działania mające na celu edukację i wzrost świadomości pracowników w zakresie
przeciwdziałania nadużyciom i istotności   funkcjonowania systemu. Ponadto ustanowiono podstawy kształtowania
pożądanej kultury etycznej, dla których w 2012 r. wypracowano rozwiązania istotne dla osiągnięcia celów stawianych
sobie w tym zakresie przez Spółkę, w tym przyjęto Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS, obowiązujący od stycznia
2013 r. Najważniejsze kluczowe rozwiązania organizacyjno-procesowe, składające się na ramy systemu
przeciwdziałania nadużyciom, funkcjonują w zgodności z  zaprojektowanymi.

W ramach ładu korporacyjnego ustanowiono większość kluczowych rozwiązań zarówno dotyczących relacji między
organami Spółki, jak i związanych z podejściem do zarządzania organizacją i jej zasobami, które odpowiadają
formułowanym w tym zakresie standardom i stosowanym dobrym praktykom. Spółka m.in. określiła swoje podejście do
zarządzania organizacją, ustanowiła rozwiązania zakładające formalne przypisywanie zadań pracownikom i kadrze
kierowniczej, dokonywanie oceny ich pracy czy wynagradzania zgodnie ze szczegółowo określonymi zasadami.
Powołano komórkę organizacyjną, której zadaniem jest tworzenie, wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemów
zarządzania oraz prowadzenie nadzoru nad procesami i strukturami organizacyjnymi. Zdefiniowano misję, wizję i cele
strategiczne Spółki. Powołano również komórkę audytu wewnętrznego, która wspiera Zarząd w procesie zarządzania
organizacją, realizując zadania audytowe dotyczące istotnych obszarów działalności. Spółka jest ponadto aktywna w
obszarze działań z zakresu społecznej odpowiedzialności, opracowano strategię grupy kapitałowej w tym obszarze,
publikowane są cykliczne raporty dotyczące tego zagadnienia). Najważniejsze kluczowe rozwiązania organizacyjno-
procesowe, składające się na ramy ładu korporacyjnego, funkcjonują w zgodności z zaprojektowanymi.

Wynik oceny dojrzałości organizacyjnej Spółki za 2012 r.
wskazuje, że jesteśmy organizacją, która ukierunkowana jest
na profesjonalizację działań oraz przyjmowanie rozwiązań
stanowiących dobre praktyki w zakresie funkcjonowania
podmiotu i zarządzania nim. Poziom zaprojektowania i
zgodności funkcjonowania z zaprojektowaniem w większości
systemów kształtuje się na poziomie wysokim, niemniej
występują różnice w zakresie przyjęcia i stosowania dobrych
praktyk w poszczególnych obszarach objętych oceną.



262

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

LOTOS Zintegrowany Raport Roczny 2012 / Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza / Kompetencje Rady Nadzorczej

Kompetencje Rady Nadzorczej
 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.
Rada 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. Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju
oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie. Zasady działania organu określa Statut Grupy LOTOS oraz
Regulamin Rady Nadzorczej. Dokumenty są publicznie dostępne w serwisie internetowym Spółki.

Statut Grupy LOTOS  → (http://www.lotos.pl/pobierz_plik/37250/)
Regulamin Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS  → (http://www.lotos.pl/pobierz_plik/35063/)
Regulamin Rady Nadzorczej Grupy LOTOS  → (http://www.lotos.pl/pobierz_plik/35062/)
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Skład Rady Nadzorczej
 - dane podlegały weryfikacji, pełen tekst Niezależnego Raportu Atestującego (/organizacja-i-jej-raport/zintegrowane-raportowanie/audyt-i-

weryfikacja#opinia-pwc)

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Statutu Spółki Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do dziewięciu
członków powoływanych na wspólny okres trzyletniej kadencji przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością
głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne
Zgromadzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie, natomiast
Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych jej członków. Poszczególni
członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. 

Niezależnie od powyższego Skarb Państwa uprawniony jest do powoływania i odwoływania jednego członka Rady
Nadzorczej tak długo, jak pozostaje akcjonariuszem Spółki.

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych (KSH) przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej
powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Ponadto, stosownie do zapisów
Regulaminu Walnych Zgromadzeń oraz zgodnie z zasadą zawartą w dziale I pkt 6 „Dobrych praktyk spółek notowanych na
GPW” członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić
niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Obecnie Rada Nadzorcza Grupy LOTOS liczy sześciu członków, w tym dwie kobiety i czterech mężczyzn. 

 Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki w odniesieniu do §11 ust. 1; do dnia
zarejestrowania zmian w Statucie Spółki w KRS, tj. do 17 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza Grupy LOTOS mogła liczyć od sześciu do dziewięciu członków.

Od 1 do 27 stycznia 2012 r. skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VIII kadencji przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko Funkcja

Wiesław Skwarko Przewodniczący

Rafał Wardziński Wiceprzewodniczący

Oskar Pawłowski Sekretarz

Leszek Starosta Członek

Małgorzata Hirszel Członek

Michał Rumiński Członek

Rafał Wardziński, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, złożył 27 stycznia 2012 r. oświadczenie o
rezygnacji z członkostwa w Radzie, co spowodowało, iż skład osobowy tego organu spadł poniżej przewidzianej wówczas
Statutem minimalnej liczby sześciu osób. Skutkiem tego od 27 stycznia 2012 r. do czasu uzupełnienia składu Rada
Nadzorcza nie mogła wykonywać obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
oraz Statutu Spółki. Utrata bytu przez Radę Nadzorczą, jako organu Spółki, nie wpłynęła jednak na mandaty pozostałych

jej członków, którzy po uzupełnieniu składu nadal pełnią swoje funkcje.

W związku z zaistniałymi okolicznościami, 29 lutego 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS dokonało

1 

1
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zmian w składzie Rady Nadzorczej VIII kadencji, powołując do składu organu nadzorczego Agnieszkę Trzaskalską i
Marcina Majeranowskiego oraz odwołując Leszka Starostę.

Od 29 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Grupy
LOTOS VIII kadencji przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko Funkcja

Wiesław Skwarko Przewodniczący

Marcin Majeranowski Wiceprzewodniczący

Oskar Pawłowski Sekretarz

Małgorzata Hirszel Członek

Agnieszka Trzaskalska Członek

Michał Rumiński Członek

Wiesław Skwarko
Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS

Marcin Majeranowski
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej Grupy LOTOS

Oskar Pawłowski
Sekretarz Rady Nadzorczej

Grupy LOTOS

Małgorzata Hirszel
Członek Rady Nadzorczej

Grupy LOTOS

Agnieszka Trzaskalska
Członek Rady Nadzorczej

Grupy LOTOS

Michał Rumiński
Członek Rady Nadzorczej

Grupy LOTOS
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Liczba kobiet i mężczyzn zasiadających w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS
w latach 2009-2012

Rok Okres Ogólna liczba członków Liczba kobiet Liczba mężczyzn

2010 r. 1.01.-11.02. 7 1 6

11.02.-29.03. 7 1 6

29.03.-28.06. 6 1 5

28.06.-31.12. 8 2 6

2011 r. 1.01.-27.06. 8 2 6

27.06.-8.11. 7 2 6

8.11.-31.12. 6 1 5

2012 r. 1.01.-27.01. 6 1 5 

27.01.-29.02. 5 1 4 

29.02.-31.12. 6 2 4 
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Stałe komitety Rady Nadzorczej
 

Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS, mające charakter organów pomocniczych, doradczych i
opiniotwórczych, to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

W skład każdego komitetu wchodzi od trzech do pięciu osób, wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
Pracami komitetu kieruje przewodniczący wybierany przez Radę Nadzorczą spośród członków komitetu. Wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach poszczególnych komitetów.

Zadaniem Komitetu Audytu jest stałe doradztwo Radzie Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania
zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki.

Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w kwestiach
planowanych inwestycji, mających istotny wpływ na aktywa Spółki oraz dotyczących wieloletnich strategii Spółki.

Zadaniem Komitetu Organizacji i Zarządzania jest przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i rekomendacji dotyczących
struktury zarządzania, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry,
umożliwiających osiąganie strategicznych celów Spółki.

Szczegółowe kompetencje komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulaminy komitetów.

1 stycznia 2012 r. skład komitetów Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Komitet Imię i nazwisko Funkcja

Komitet Audytu Michał Rumiński Przewodniczący

Oskar Pawłowski Członek 

Wiesław Skwarko Członek 

Rafał Wardziński Członek 

Komitet Strategii i Rozwoju Wiesław Skwarko Przewodniczący

Małgorzata Hirszel Członek 

Michał Rumiński Członek 

Leszek Starosta Członek 

Rafał Wardziński Członek

Komitet Organizacji i Zarządzania Leszek Starosta Przewodniczący

Małgorzata Hirszel Członek

Oskar Pawłowski Członek
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Michał Rumiński Członek

W wyniku złożenia przez Rafała Wardzińskiego 27 stycznia 2012 r. oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie
Nadzorczej, skład tego organu spadł poniżej  przewidzianej Statutem minimalnej liczby sześciu osób. W wyniku tego od 27
stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza nie mogła wykonywać obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz
Statutu Spółki do czasu uzupełnienia jej składu. Wspomniana zasada odnosiła się również do komitetów Rady Nadzorczej,
które w zaistniałych okolicznościach nie funkcjonowały do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z wprowadzonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 lutego 2012 r. zmianami w Radzie Nadzorczej
Grupy LOTOS VIII kadencji, Rada Nadzorcza na pierwszym  posiedzeniu w nowym składzie, które odbyło się 8 marca 2012
r. powołała do składu Komitetu Audytu - Marcina Majeranowskiego, do składu Komitetu Strategii i Rozwoju - Agnieszkę
Trzaskalską i Marcina Majeranowskiego oraz do składu Komitetu Organizacji i Zarządzania: Marcina Majeranowskiego, a
także Agnieszkę Trzaskalską - powierzając jej funkcję przewodniczącej. Ponadto podczas wspomnianego posiedzenia
Michał Rumiński złożył rezygnację z pracy w Komitecie Organizacji i Zarządzania.

Od 8 marca do 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu skład komitetów Rady Nadzorczej
przedstawiał się następująco:

Komitet Imię i nazwisko Funkcja

Komitet Audytu Michał Rumiński Przewodniczący

Oskar Pawłowski Członek 

Wiesław Skwarko Członek 

Marcin Majeranowski Członek 

Komitet Strategii i Rozwoju Wiesław Skwarko Przewodniczący

Małgorzata Hirszel Członek 

Michał Rumiński Członek 

Agnieszka Trzaskalska Członek 

Marcin Majeranowski Członek

Komitet Organizacji i Zarządzania Agnieszka Trzaskalska Przewodniczący

Małgorzata Hirszel Członek

Oskar Pawłowski Członek

Marcin Majeranowski Członek
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Wynagradzanie Rady Nadzorczej
 

Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS podlegają ograniczeniom i zasadom określonym w Ustawie z
dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz. 306,
z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniami ustawy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło w 2000 r. zasady
wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z nimi:

członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń, jednak nie dotyczy to miesięcy, w
których członek Rady nie był obecny z przyczyn nieusprawiedliwionych na żadnym z posiedzeń,

wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie
nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego,

Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady powierzonych im funkcji oraz,
zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera od wynagrodzeń zaliczki na podatek
dochodowy.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wspomnianej ustawy, członkom Rady Nadzorczej w 2012 r. przysługiwało
indywidualne wynagrodzenie miesięczne w wysokości, której podstawę ustalono na podstawie przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku obowiązującego w IV kwartale 2009 r.

Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w 2012 r.

Imię i nazwisko Kwota (zł)

Wiesław Skwarko  41.454,96

Leszek Starosta 10.363,74

Małgorzata Hirszel 41.454,96

Oskar Pawłowski 41.454,96

Michał Rumiński 41.454,96

Rafał Wardziński 6.463,41

Marcin Majeranowski 31.091,22

Agnieszka Trzaskalska 31.091,22
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Łącznie 244.829,43
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Status niezależności
 

Termin „niezależni członkowie rady nadzorczej” zawarty został w odniesieniu do spółek publicznych w zbiorze „Dobrych
praktyk spółek notowanych na GPW”. Zgodnie z zasadą nr 6 z działu III przywołanych Dobrych Praktyk przynajmniej
dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji
Europejskiej z 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej
spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, w
rozumieniu niniejszej zasady, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, a
także posiadająca rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

W związku z powyższym termin niezależnego członka rady nadzorczej oznacza osoby niepozostające w jakichkolwiek
relacjach z akcjonariuszami, spółką lub jej pracownikami, co mogłyby być dla nich potencjalnym źródłem konfliktu interesu.

Grupa LOTOS nie posiada informacji dotyczących niezależności członków Rady Nadzorczej. Stosowanie przez Spółkę
zasady nr 6 z działu III „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” będzie możliwe po otrzymaniu informacji dotyczącej
powołania lub uznania co najmniej dwóch członków rady nadzorczej za członków niezależnych, zgodnie z opisanymi wyżej
kryteriami.
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Unikanie konfliktu interesów
 

Zgodnie z regulacjami wynikającymi z art. 387 KSH, mającymi na celu niedopuszczenie do połączenia funkcji nadzoru i
zarządzania, przede wszystkim z punktu widzenia rady nadzorczej, członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik
oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie
członkiem rady nadzorczej. Wspomniana norma stanowi o zakazie kumulowania funkcji w organie nadzoru spółki
kapitałowej ze stanowiskiem członka zarządu z uwagi na założenie, że nadzorowany nie może być jednocześnie
nadzorującym.

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa, zgodnie z zasadami nr 2 i 4 zawartymi w dziale III „Dobrych
praktyk spółek notowanych na GPW” członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat
swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć
wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę. Ponadto o zaistniałym konflikcie
interesów lub możliwości jego powstania członek rady nadzorczej powinien poinformować radę nadzorczą i powstrzymać
się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Wyżej
opisane działania leżą w gestii członków rad nadzorczych spółek giełdowych.

Członkowie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS dwa razy do roku na potrzeby sprawozdań finansowych składają
oświadczenia, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zawierające ujawnienia
dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi stosownie do uregulowań zawartych w MSR 24 Transakcje z
jednostkami. Z oświadczeń członków Rady Nadzorczej Spółki złożonych za 2012 r. wynika, że żaden z nich nie miał
powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w
sprawach rozstrzyganych przez Radę Nadzorczą, z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż
5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS.

Spółka nie posiada informacji dotyczących zaistnienia w 2012 r. ewentualnych konfliktów interesów lub możliwości ich
powstania, o których członek Rady Nadzorczej w przypadku ich wystąpienia powinien poinformować Radę i w
konsekwencji powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji lub głosowania nad uchwałą.

Niezależnie od wspomnianych regulacji członkowie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS z chwilą powołania ich do Rady
zobowiązani są do składania oświadczeń o niewykonywaniu działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki
oraz, że nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej
czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.



272

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

LOTOS Zintegrowany Raport Roczny 2012 / Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza / Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju

Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju
 

Ważnym ogniwem w systemie oceny wyników, szans i ryzyk w Grupie LOTOS, pozwalającym na zapewnienie
transparentności podejmowanych przez Spółkę działań w kwestiach zrównoważonego rozwoju, jest Rada Nadzorcza i jej
komitety.

Wychodząc naprzeciw międzynarodowym standardom w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, Rada Nadzorcza obejmuje
analizą kluczowe dla działalności Grupy LOTOS obszary i zagadnienia zarówno w aspekcie dostępu do surowców
naturalnych, jak i społecznego oraz środowiskowego oddziaływania firmy na otoczenie.

Na przestrzeni 2012 r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie 8 posiedzeń, podejmując 52 uchwały, w tym 5 w trybie pisemnym,
zgodnie z §12 ust. 3 Statutu Spółki.

Do głównych zagadnień, omawianych przez Radę Nadzorczą w 2012 r., odnoszących się do oceny wyników, szans i ryzyk
Spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju, należy zaliczyć:

działalność poszukiwawczo-wydobywczą,

realizację strategii i wyniki finansowe Grupy LOTOS i jej spółek zależnych,

refinansowanie/finansowanie zapasów Spółki oraz zabezpieczenie dostaw ropy do rafinerii,

zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej LOTOS,

przygotowanie Spółki do wymogów pakietu klimatycznego,

finansowanie przedsięwzięć społecznych,

działalność sponsoringową Spółki.

Komitety Rady Nadzorczej, wypełniając swoje funkcje pomocnicze, doradcze i opiniotwórcze, uznając kwestie
zrównoważonego rozwoju za istotne dla Spółki oraz dostrzegając znaczenie odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia
biznesu, w 2012 r. podejmowały się omówienia zagadnień dotyczących:

realizacji strategii oraz współpracy strategicznej Spółki z innymi podmiotami,

wyników badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych,

budżetu na 2013 r. oraz prognozy obsługi zadłużenia Spółki,

zarządzania majątkiem obrotowym,

obszaru audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w Spółce,

analizy ponoszonych przez Spółkę kosztów funkcjonowania wraz z planowanymi i realizowanymi inwestycjami,

analizy wynagrodzeń oraz struktury Grupy Kapitałowej LOTOS,

restrukturyzacji Grupy Kapitałowej LOTOS.
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Działania Rady Nadzorczej podlegają ocenie dokonywanej przez Walne Zgromadzenie, do którego należy udzielanie jej
członkom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podstawę decyzji Walnego Zgromadzenia o udzieleniu
absolutorium stanowi przedkładana corocznie, zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz „Dobrymi praktykami spółek
notowanych na GPW”, ocena sytuacji Spółki zawierająca m.in. zagadnienia odnoszące się do wskazanych wyżej kwestii z
dziedziny zrównoważonego rozwoju.
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Kompetencje Zarządu
 

Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS. Każdy z
członków Zarządu ma prawo reprezentować Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych związanych z
prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki z wyłączeniem czynności zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu Spółek
Handlowych lub Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej oraz spraw
przekraczających zwykły zarząd przedsiębiorstwem, które wymagają uprzedniej uchwały Zarządu. Zwykłe czynności Spółki
prowadzone są jednoosobowo przez Prezesa i przez poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z podziałem
kompetencji wynikającym z funkcji operacyjnych powierzonych im w Spółce, określonym w Regulaminie organizacyjnym
Grupy LOTOS.

Zarząd Grupy LOTOS działa na podstawie Statutu Grupy LOTOS oraz Regulaminu Zarządu. Dokumenty są publicznie
dostępne w serwisie internetowym Spółki.

Regulamin Zarządu Grupy LOTOS → (http://www.lotos.pl/pobierz_plik/35061/)
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Skład Zarządu
 - dane podlegały weryfikacji, pełen tekst Niezależnego Raportu Atestującego (/organizacja-i-jej-raport/zintegrowane-raportowanie/audyt-i-

weryfikacja#opinia-pwc)

Zgodnie z postanowieniami Statutu Grupy LOTOS Zarząd może liczyć od trzech do siedmiu członków. Zarząd powoływany
jest przez Radę Nadzorczą, która również określa liczbę członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa
trzy lata.

Skład Zarządu Grupy LOTOS w 2012 r. przedstawiono poniżej.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do końca VII kadencji:

Imię i nazwisko Funkcja

Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju

Maciej Szozda Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu

W związku z upływem VII kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza w postępowaniu kwalifikacyjnym dokonała wyboru pięciu
członków Zarządu VIII wspólnej kadencji, której bieg rozpoczął się 28 czerwca 2012 r.

W okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

Imię i nazwisko Funkcja

Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Zbigniew Paszkowicz Wiceprezes Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia

Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju

Maciej Szozda Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
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Stanowiska zajmowane przez członków Zarządu w innych spółkach w 2012 r.

Imię i
nazwisko

Funkcja w Zarządzie
Grupy LOTOS

Spółka Funkcja w spółce Okres pełnienia funkcji

Paweł
Olechnowicz

Prezes Zarządu LOTOS Exploration and
Production Norge AS

Przewodniczący Rady
Dyrektorów

1.01.-31.12.2012 r. oraz na dzień
przekazania niniejszego raportu

Paweł
Olechnowicz

Prezes Zarządu AB LOTOS Geonafta Przewodniczący Rady
Dyrektorów

1.01.-31.12.2012 r. oraz na dzień
przekazania niniejszego raportu

Marek
Sokołowski

Wiceprezes Zarządu LOTOS Czechowice S.A. Przewodniczący Rady
Nadzorczej

1.01.-31.12.2012 r. oraz na dzień
przekazania niniejszego raportu

Marek
Sokołowski

Wiceprezes Zarządu LOTOS Biopaliwa Sp. z
o.o.

Przewodniczący Rady
Nadzorczej

1.01.-31.12.2012 r. oraz na dzień
przekazania niniejszego raportu

Mariusz
Machajewski

Wiceprezes Zarządu LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

1.01.-31.12.2012 r. oraz na dzień
przekazania niniejszego raportu

Mariusz
Machajewski

Wiceprezes Zarządu RCEkoenergia Sp. z o.o. Przewodniczący Rady
Nadzorczej

1.01.-31.12.2012 r. oraz na dzień
przekazania niniejszego raportu

Maciej
Szozda

Wiceprezes Zarządu LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Przewodniczący Rady
Nadzorczej

1.01.-31.12.2012 r. oraz na dzień
przekazania niniejszego raportu

Maciej
Szozda

Wiceprezes Zarządu LOTOS Biopaliwa Sp. z
o.o.

Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

1.01.-31.12.2012 r. oraz na dzień
przekazania niniejszego raportu

Zbigniew Wiceprezes Zarządu * LOTOS Petrobaltic S.A. Przewodniczący Rady 18.01-3.10.2012 r. **

Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu Grupy LOTOS

Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu Grupy

LOTOS

Zbigniew Paszkowicz
Wiceprezes Zarządu Grupy

LOTOS

Marek Sokołowski
Wiceprezes Zarządu Grupy

LOTOS

Maciej Szozda
Wiceprezes Zarządu Grupy

LOTOS
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Paszkowicz Nadzorczej **

Zbigniew
Paszkowicz

Wiceprezes Zarządu * LOTOS Petrobaltic S.A. Prezes Zarządu 3.10.-31.12.2012 r. oraz na dzień
przekazania niniejszego raportu

* w Zarządzie Grupy LOTOS od 28.06.2012 r.
** od 6.07.2012 r. do 3.10.2012 r. oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A.; 3.10.2012 r. złożył
rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej LOTOS Petrobaltic; 3.10.2012 r. został powołany do Zarządu LOTOS Petrobaltic wraz z
powierzeniem funkcji Prezesa Zarządu (do dnia sporządzania niniejszego raportu).
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Wynagradzanie Zarządu
 

Z uwagi na fakt, iż udział Skarbu Państwa przekracza 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki (50% liczby akcji) w
stosunku do Grupy LOTOS, w odniesieniu do zasad wynagradzania członków Zarządu zastosowanie ma Ustawa z dnia 3
marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz. 306, z
późn. zm.). Zgodnie z ustawą organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego prezesa Zarządu jest Walne
Zgromadzenie. Natomiast określenie wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu pozostaje w gestii Rady
Nadzorczej, stosownie do postanowień Statutu Spółki.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza 13 listopada 2009 r. ustaliła wysokość wynagrodzenia wiceprezesów
Zarządu Spółki na poziomie sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
oraz wystąpiła z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia
prezesa Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przychylając się do wniosku Rady Nadzorczej, 17 grudnia 2009 r.
określiło zasady wynagradzania prezesa Zarządu Spółki na tym samym poziomie.

Ponadto zgodnie z indywidualnymi umowami o pracę, w czasie ich obowiązywania, członkom Zarządu Spółki przysługują
świadczenia dodatkowe, obejmujące koszty polisy ubezpieczenia na życie oraz ponadstandardową opiekę medyczną w
niepublicznej placówce opieki zdrowotnej zarówno w kraju, jak i zagranicą dla członka Zarządu oraz jego rodziny.

Jednocześnie, zgodnie Ustawą z dnia 3 marca 2000 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. z 2001 r. nr 22, poz. 259), członkom Zarządu może zostać przyznana nagroda roczna, której maksymalna
wysokość to trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym jej przyznanie.

Decyzję o przyznaniu nagrody rocznej prezesowi Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej.
W przypadku pozostałych członków Zarządu decyzję o przyznaniu nagrody rocznej podejmuje Rada Nadzorcza. Nagroda
roczna może zostać przyznana pod warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego w
przypadku, gdy spółka:

poprawiła wyniki finansowe,

wzmocniła pozycję rynkową lub branżową,

efektywnie wdrażała plany restrukturyzacji lub rozwoju,

nie przekroczyła maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,

terminowo regulowała zobowiązania o charakterze publicznoprawnym.

Uprawnionym do otrzymania nagrody rocznej jest członek Zarządu, który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy i w
tym okresie rażąco nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub
nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
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Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami przywołanej „ustawy kominowej”, członkom Zarządu w 2012 r. przysługiwało
indywidualne wynagrodzenie miesięczne w wysokości, której podstawę ustalono na podstawie przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku obowiązującego w IV kwartale 2009 r.

Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu w 2012 r.

Imię i nazwisko Kwota (zł)

Paweł Olechnowicz 319.182,98

Marek Sokołowski 314.917,05

Mariusz Machajewski 319.259,00

Maciej Szozda 322.459,30

Zbigniew Paszkowicz 129.207,60

Łącznie 1.405.025,93
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Unikanie konfliktu interesów
 

W celu uniknięcia konfliktu interesów Spółka stosuje się do przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień
Regulaminu Zarządu, a także „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”.

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


