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Organizacja i jej Raport
Jesteśmy koncernem naftowym. Jedną z największych i najbardziej efektywnych ﬁrm w
Europie Środkowo-Wschodniej. Działalność poszukiwawczo-wydobywczą prowadzimy
na Morzu Bałtyckim, w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego oraz na terenie
lądowych złóż ropy naftowej na Litwie. W Polsce zarządzamy trzecią co do wielkości
siecią stacji paliw. Nasze przychody ze sprzedaży w 2012 r. wyniosły 33,1 mld zł.
Produkty marki LOTOS obecne są w 75 krajach świata.
W TYM ROZDZIALE

Organizacja

Zintegrowane raportowanie

Interesariusze

Nagrody i wyróżnienia
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Podstawowe dane
Podstawowe dane 2012
Grupa LOTOS - wybrane dane jednostkowe
DANE FINANSOWE *

Jednostka

Za rok zakończony
31.12.2012

Za rok zakończony
31.12.2011

Przychody ze sprzedaży

tys. zł

31.071.896

27.289.314

14%

Zysk operacyjny

tys. zł

556.298

603.398

-8%

Zysk przed opodatkowaniem

tys. zł

968.808

324.345

199%

Zysk netto

tys. zł

836.431

307.670

172%

Całkowite dochody ogółem

tys. zł

1.218.911

(111.611)

Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej

tys. zł

468.311

138.906

Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej

tys. zł

68.335

(29.986)

-

Przepływy pieniężne netto z działalności

tys. zł

(747.851)

(113.629)

-

Przepływy pieniężne netto razem

tys. zł

(211.205)

(4.709)

-

zł

6,44

2,37

172%

Darowizny na cele społeczne

tys. zł

1.389

706

97%

Inwestycje proekologiczne

tys. zł

67.606

12.116

456%

Stan na
31.12.2012

Stan na
31.12.2011

finansowej

Podstawowy zysk netto na jedną akcję zwykłą

Zmiana

237%

Aktywa razem

tys. zł

16.012.117

16.449.524

-3%

Kapitał własny

tys. zł

7.052.353

5.833.442

21%

DANE POZAFINANSOWE

Jednostka
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Za rok zakończony
31.12.2012

Za rok zakończony
31.12.2011

Zmiana

DANE POZAFINANSOWE

Jednostka

Za rok zakończony
31.12.2012

Za rok zakończony
31.12.2011

Zmiana

(dane porównywalne)
Pracownicy **

liczba
zatrudnionych

1.323

%

9,2

12,4

-3,2 pp.

4,3

2,1

104,8%

m3

3.721.330

3.809.856

- 2%

tys. ton/rok

1.979

2.045

-3%

Skala rotacji zatrudnienia
Wskaźnik wypadkowości LTIF(na 1 mln
przepracowanych godzin) ***
Całkowity pobór wody
Emisja CO2

1.318

0,4%

Grupa Kapitałowa LOTOS – wybrane dane skonsolidowane
DANE FINANSOWE ****

Jednostka

Za rok zakończony
31.12.2012

Za rok zakończony
31.12.2011

Przychody ze sprzedaży

tys. zł

33.111.000

29.259.586

13%

Zysk operacyjny

tys. zł

301.073

1.085.473

-72%

Zysk przed opodatkowaniem

tys. zł

361.202

551.379

-34%

Zysk netto

tys. zł

922.970

649.322

42%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki
Dominującej

tys. zł

922.943

648.994

42%

Zysk netto przypisany udziałom niekontrolującym

tys. zł

27

328

-92%

Całkowite dochody ogółem

tys. zł

1.280.238

277.628

361%

Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom
Jednostki Dominującej

tys. zł

1.280.225

277.271

362%

Całkowite dochody ogółem przypisane udziałom
niekontrolującym

tys. zł

13

357

-96%

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

tys. zł

1.347.080

902.359

49%

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

tys. zł

(838.051)

(846.943)

-

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

tys. zł

(883.278)

(35.582)

-

Przepływy pieniężne netto razem

tys. zł

(374.249)

19.834

-1987%

zł

7,11

5,00

42%

Darowizny na cele społeczne

tys. zł

1.551

837

85%

Inwestycje proekologiczne

tys. zł

75.515

34.709

118%

Stan na

Stan na

Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą
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Zmiana

Darowizny na cele społeczne

tys. zł

1.551

837

85%

Inwestycje proekologiczne

tys. zł

75.515

34.709

118%

Stan na
31.12.2012

Stan na
31.12.2011

Aktywa razem

tys. zł

20.056.379

20.423.220

-2%

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki
Dominującej

tys. zł

9.061.740

7.781.436

16%

Udziały niekontrolujące

tys. zł

699

947

-26%

Kapitał własny razem

tys. zł

9.062.439

7.782.383

16%

DANE POZAFINANSOWE

Jednostka

Za rok zakończony
31.12.2012

Za rok zakończony
31.12.2011

Zmiana

(dane porównywalne)
Pracownicy **

liczba
zatrudnionych

4.748

5.004

-5%

3,3

3,3

-

%

34

33,5

0,5 pp.

tys. ton

262,3

227,2

15%

mln Nm3

20,9

16,1

30%

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

* Wyniki finansowe Grupy LOTOS zostały zaprezentowane w Sprawozdaniu finansowym Grupy LOTOS S.A.
(http://inwestor.lotos.pl/193/raporty_i_dane/raporty_roczne)
** Średnie zatrudnienie w roku.
*** Wskaźnik LTIF – liczba wypadków powodujących niezdolność do pracy x106/liczba roboczogodzin, liczony dla średniego zatrudnienia w roku.
**** Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS zostały zaprezentowane w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS
(http://inwestor.lotos.pl/193/raporty_i_dane/raporty_roczne)

Szczegółowe omówienie wyników finansowych zostało zaprezentowane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS
(http://inwestor.lotos.pl/193/raporty_i_dane/raporty_roczne)
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Przedmiot i zakres działalności

Niniejszy Zintegrowany Raport Roczny dotyczy działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa
Kapitałowa LOTOS, grupa kapitałowa), w szczególności zaś jednostki dominującej, tj. Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej:
Grupa LOTOS, Spółka, koncern).
Grupa LOTOS jest jednym z największych i najbardziej efektywnych koncernów naftowych w Europie. Pod względem
przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2011 r. zajmujemy drugie miejsce w grupie 500 największych firm w Polsce oraz
szóste wśród 500 największych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej.
Zajmujemy się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów
naftowych. Produkujemy i dostarczamy m.in. benzynę bezołowiową, olej napędowy, olej napędowy do celów opałowych
(lekki olej opałowy), paliwo lotnicze oraz ciężki olej opałowy. Specjalizujemy się także w produkcji i sprzedaży olejów
smarowych i asfaltów. Średnio co trzeci pojazd w Polsce jeździ na paliwie pochodzącym z rafinerii Grupy LOTOS.
Nasza strategia na lata 2011-2015 zakłada umacnianie pozycji Grupy Kapitałowej LOTOS jako silnego, innowacyjnego i
efektywnie rozwijającego się podmiotu, który odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego
kraju, a w swojej działalności postępuje z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego
rozwoju.
Grupa LOTOS jest Spółką Akcyjną, której akcje notowane są od czerwca 2005 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie (GPW).
Zgodnie ze Statutem prowadzimy działalność na terenie Polski oraz za granicą. W skład naszej grupy kapitałowej, oprócz
Grupy LOTOS (spółka matka, zarządza rafinerią w Gdańsku), wchodzi obecnie 17 spółek ze znakiem LOTOS. Dwie z nich
mają swoją siedzibę poza terenem Polski - na Litwie i w Norwegii. W Grupie Kapitałowej LOTOS jest zatrudnionych ponad
5 tys. osób.
Terytorialny zasięg Grupy Kapitałowej LOTOS

Poprzez spółki LOTOS Petrobaltic S.A. i LOTOS Exploration
and Production Norge AS prowadzimy prace
poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż
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ropy naftowej na Morzu Bałtyckim oraz w obszarze
Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Dzięki spółce AB
LOTOS Geonafta mamy także dostęp do lądowych złóż ropy
naftowej na terytorium Litwy. Skupiamy się na dynamicznym
rozwoju segmentu poszukiwawczo-wydobywczego
węglowodorów, co stanowi priorytet naszej strategii na lata
2011-2015. Zgodnie z nią zakładamy osiągnięcie na koniec
tego okresu wydobycia ropy naftowej na poziomie 1,2 mln
ton rocznie. Poziom wydobycia w 2012 r. wzrósł w
porównaniu z poprzednim rokiem o 15,1% i wyniósł 262,3
tys. ton. W raportowanym okresie nie przygotowywaliśmy
planów likwidacji działalności wydobywczej, nie
zlikwidowaliśmy żadnego z miejsc jej prowadzenia, żadne z
nich nie znajduje się także w procesie likwidacji.



W 2012 r. Grupa Kapitałowa LOTOS osiągnęła blisko 923 mln
zł zysku netto, co oznacza wzrost o 42% w porównaniu z
poprzednim rokiem. Przychody ze sprzedaży osiągnęły w

tym samym czasie poziom 33,1 mld zł i były o 13% wyższe niż w 2011 r. Na wyniki wpływ miał m.in. rekordowy poziom
przerobu ropy naftowej w naszej rafinerii, który wyniósł w 2012 r. prawie 9,7 mln ton, tj. o 5,6% więcej niż przed rokiem.
Głównym rynkiem obsługiwanym przez Grupę Kapitałową LOTOS jest Polska, choć nasza sprzedaż na rynki zagraniczne
sukcesywnie wzrasta. W 2012 r. wolumenowy udział sprzedaży poza granice kraju w globalnej sprzedaży firmy wyniósł
31%. Nasze produkty są eksportowane do 75 krajów na całym świecie.
Eksport produktów marki LOTOS

Pod marką LOTOS funkcjonuje ogólnopolska, trzecia co do wielkości sieć ponad 400 stacji paliw. Za jej pośrednictwem
oferujemy produkty i usługi segmentu premium, w którym działają także stacje autostradowe. W segmencie ekonomicznym
jesteśmy reprezentowani przez nową markę LOTOS Optima, która jest najszybciej rozwijającą się siecią stacji w Polsce. W
2012 r. podwoiła ona swoją liczbę do 101 obiektów. Na koniec 2012 r. udział Grupy Kapitałowej LOTOS w sprzedaży
detalicznej paliw w Polsce wyniósł 8%, zaś w krajowym rynku paliw 34%.
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Akcjonariat
Kapitał akcyjny Grupy LOTOS składa się z 129.873.362 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł, mających pełne pokrycie
w kapitale podstawowym. Każda akcja jest równoważna pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i
posiada prawo do dywidendy.
Struktura kapitału akcyjnego Grupy LOTOS
Stan na 31.12.2012 r. oraz na 31.12.2011 r.
Akcjonariusze

Liczba
akcji/głosów

Wartość
nominalna akcji (zł)

Udział w kapitale
podstawowym (%)

Skarb Państwa

69.076.392

69.076.392

53,19

Pozostali akcjonariusze

60.796.970

60.796.970

46,81

129.873.362

129.873.362

100,00

Łącznie

Z końcem 2011 r. Skarb Państwa posiadał łącznie 69.076.392 akcji zwykłych na okaziciela Grupy LOTOS,
reprezentujących 53,19% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
W raportowanym roku nie doszło do zmian w strukturze najważniejszych akcjonariuszy.
Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS

Struktura akcji Grupy LOTOS
według serii

Skarb Państwa, 53%

seria A, 61%

Pozostali Akcjonariusze, 47%

seria B, 27%
seria C, 12%
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Stan posiadania akcji Grupy LOTOS przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę
Stan na 31.12.2012 r.
Osoby

Liczba akcji

Wartość nominalna (zł)

Zarząd, w tym:

9.636

9.636

Marek Sokołowski

8.636

8.636

Zbigniew Paszkowicz

1.000

1.000

0

0

9.636

9.636

Rada Nadzorcza
Łącznie
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Struktura organizacji
W skład Grupy Kapitałowej LOTOS, według stanu na 31 grudnia 2012 r., wchodziła Grupa LOTOS, jako podmiot
dominujący oraz 34 spółki o profilu produkcyjnym i usługowym, w tym:
14 spółek bezpośrednio zależnych od Grupy LOTOS,
20 spółek pośrednio zależnych od Grupy LOTOS.
Ponadto Grupa LOTOS posiada udziały w spółce współzależnej.
Jednostki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS
Nazwa podmiotu

Siedziba

Przedmiot działalności

Metoda
konsolidacji

Udział Grupy LOTOS
w kapitale podstawowym
31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

Podmiot dominujący
Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

Wytwarzanie i przetwarzanie
produktów rafinacji ropy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Sprzedaż hurtowa, detaliczna
paliw, lekkiego oleju

pełna

100,00%

100,00%

naftowej (głównie paliw) oraz
ich sprzedaż hurtowa
Spółki bezpośrednio zależne
LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Gdańsk

opałowego, zarządzanie siecią
stacji paliw LOTOS
LOTOS Gaz S.A.
w likwidacji

Kraków

Spółka nie prowadzi
działalności operacyjnej

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Oil S.A.

Gdańsk

Produkcja i sprzedaż olejów
smarowych i smarów oraz
sprzedaż olejów bazowych

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Gdańsk

Produkcja i sprzedaż asfaltów

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Gdańsk

Transport kolejowy

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Serwis Sp. z o.o.

Gdańsk

Działalność w zakresie

pełna

100,00%

100,00%

utrzymania ruchu
mechanicznego,
elektrycznego i automatyki,
usługi remontowe
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LOTOS Lab Sp. z o.o.

Gdańsk

Wykonywanie analiz
laboratoryjnych

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Straż Sp. z o.o.

Gdańsk

Ochrona przeciwpożarowa

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Ochrona Sp. z o.o.

Gdańsk

Ochrona mienia i osób

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Parafiny Sp. z o.o.

Jasło

Produkcja i sprzedaż mas

pełna

- (1)

100,00%

Gdańsk

Handel paliwem lotniczym

pełna

100,00%

100,00%

CzechowiceDziedzice

Magazynowanie i dystrybucja
paliw

pełna

100,00%

100,00%

Jasło

Magazynowanie i dystrybucja

pełna

100,00%

100,00%

Gdańsk

Pozyskiwanie oraz
eksploatacja złóż ropy

pełna

99,96(2)%

99,95%

Gdańsk

Spółka nie prowadzi
działalności operacyjnej

pełna

100,00%

100,00%

CzechowiceDziedzice

Wytwarzanie i dystrybucja
energii elektrycznej, ciepła i

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.

CzechowiceDziedzice

Produkcja estrów metylowych
kwasów tłuszczowych (FAME)

pełna

100,00%

100,00%

Miliana Shipholding Company
Ltd.

Nikozja, Cypr

Magazynowanie i transport
ropy naftowej oraz inne usługi

pełna

99,96% (3)

99,95%

Z dniem 1.10.2012 r. spółka
rozpoczęła prowadzenie

pełna

99,96% (3,4)

100,00%

LOTOS Tank Sp. z o.o.

LOTOS Czechowice S.A.
(spółka posiada swoją grupę

parafinowych

do 16.10.2011 r. oraz od
1.01.2013 r. usługi logistyczne

kapitałową: GK LOTOS
Czechowice S.A.)

LOTOS Jasło S.A.

LOTOS Petrobaltic S.A.
(spółka posiada swoją grupę

paliw. Wynajem i zarządzanie
nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi

naftowej i gazu ziemnego

kapitałową: GK LOTOS Petrobaltic
S.A.)

LOTOS Park Technologiczny
Sp. z o.o.
Spółki pośrednio zależne
RCEkoenergia Sp. z o.o.

w obszarze transportu
morskiego oraz zarządzanie

(spółka posiada swoją grupę
kapitałową: GK Miliana

posiadanymi aktywami
finansowymi

Shipholding Company Ltd.)

Technical Ship Management
Sp. z o.o. (4)

gazu

Gdańsk

działalności usługowej
wspomagającej transport
morski, doradztwo w zakresie
eksploatacji statków

Miliana Shipmanagement Ltd.

Nikozja, Cypr

Świadczenie usług w obszarze
transportu morskiego

pełna

99,96% (3)

99,95%

Miliana Shipping Group Ltd.

Nikozja, Cypr

Zarządzanie posiadanymi
aktywami

pełna

99,96% (3)

99,95%

(spółka posiada swoją grupę
kapitałową: GK Miliana Shipping
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kapitałową: GK Miliana Shipping
Group Ltd.)

99,96% (3)

99,95%

99,96% (3)

99,95%

pełna

99,96% (3)

99,95%

Czarter statku

pełna

99,96% (3)

99,95%

Nikozja, Cypr

Czarter statku

pełna

99,96% (3)

99,95%

Nikozja, Cypr

Czarter statku

pełna

99,96% (3)

99,95%

Stavanger,
Norwegia

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

pełna

99,96% (3)

99,95%

Antyle
Holenderskie,
Curaçao

Spółka nie prowadzi
działalności operacyjnej od
17.10.2011 r.

pełna

99,96% (3)

99,95%

Władysławowo

Produkcja energii elektrycznej,
energii cieplnej, LPG oraz

pełna

99,96% (3)

99,95%

Poszukiwanie i wydobycie
ropy naftowej, świadczenie

pełna

99,96% (3)

99,95%

Bazalt Navigation Co. Ltd.

Nikozja, Cypr

Czarter statku

Granit Navigation
Company Ltd.

Nikozja, Cypr

Czarter statku

Kambr Navigation
Company Ltd.

Nikozja, Cypr

Czarter statku

St. Barbara
Navigation Company Ltd.

Nikozja, Cypr

Petro Icarus Company Ltd.
Petro Aphrodite
Company Ltd.

LOTOS Exploration and
Production Norge AS

Aphrodite Offshore
Services N.V.

Energobaltic Sp. z o.o.

pełna

kondensatu gazowego

AB LOTOS Geonafta
(spółka posiada swoją grupę

Gargždai,
Litwa

kapitałową: GK AB LOTOS
Geonafta)

usług wiertniczych oraz kupno
i sprzedaż ropy naftowej

UAB Genciu Nafta

Gargždai,
Litwa

Poszukiwanie i wydobycie
ropy naftowej

pełna

99,96% (3)

99,95%

UAB Manifoldas

Gargždai,

Poszukiwanie i wydobycie

pełna

99,96% (3,5)

49,98%

Baltic Gas Sp. z o.o.

Gdańsk

Spółka nie rozpoczęła

nie objęte

99,96% (3,6)

-

Baltic Gas spółka z ograniczoną

Gdańsk

nie objęte

99,96% (3,7)

-

proporcjonalna

49,98% (3)

49,98%

odpowiedzialnością i wspólnicy
sp.k.

Litwa

ropy naftowej

działalności operacyjnej
Spółka nie rozpoczęła

działalności operacyjnej

konsolidacją

konsolidacją

(6)

(7)

Spółki współzależne
UAB Minjos Nafta

(1)

Gargždai,
Litwa

Poszukiwanie i wydobycie
ropy naftowej

10 stycznia 2012 r. nastąpiła sprzedaż 100% udziałów spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o. na rzecz podmiotu zewnętrznego tj. na rzecz spółki Krokus Chem

Sp. z o.o. Dodatkowym elementem transakcji było zawarcie 29 listopada 2011 r. siedmioletniej umowy na dostawy gaczy parafinowych przez Grupę LOTOS
S.A. na rzecz LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2018 r. Jej szacunkowa wartość
wynosi 780 mln zł netto. Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi 98 mln zł netto. Umowa nie zawiera zapisów, które ograniczałyby
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możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych
dla danego typu umów.
(2)

Korzystając z przysługującego prawa poboru, 15 grudnia 2011 r. Grupa LOTOS S.A. złożyła zapisy na akcje nowej emisji serii C spółki LOTOS Petrobaltic

S.A. Grupa LOTOS S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki LOTOS Petrobaltic S.A. objęła 279.996 sztuk akcji o łącznej wartości 53.980 tys. zł. 2
lutego 2012 r. dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce LOTOS Petrobaltic S.A.

Ponadto, Grupa LOTOS S.A. kontynuowała proces wykupu akcji od udziałowców niekontrolujących w procesie dobrowolnego wykupu akcji, który został

zakończony pod koniec marca 2012 r. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do zakończenia procesu dobrowolnego wykupu akcji Grupa LOTOS S.A. nabyła 26
sztuk akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. o łącznej wartości 3 tys. zł stanowiących 0,0003% kapitału podstawowego.

Wobec pozostałych akcji będących w posiadaniu udziałowców niekontrolujących, z wyłączeniem akcji należących do Skarbu Państwa Nadzwyczajne Walne

Zgromadzanie spółki LOTOS Petrobaltic S.A. 8 maja 2012 r. podjęło uchwałę w sprawie przymusowego wykupu akcji przez akcjonariusza większościowego,
tj. Grupę LOTOS S.A.

W ramach przymusowego wykupu akcji do 31 grudnia 2012 r. Grupa LOTOS S.A. nabyła 1.421 sztuk akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. o łącznej wartości

179 tys. zł stanowiących 0,0146% kapitału podstawowego, z czego 218 sztuk akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. o łącznej wartości 28 tys. zł stanowiących
0,0022% kapitału podstawowego zostało wpisanych do księgi akcyjnej.

W wyniku przeprowadzonych transakcji nabycia akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. w ramach procesu dobrowolnego i przymusowego wykupu akcji od

udziałowców niekontrolujących oraz podwyższenia kapitału zakładowego w spółce LOTOS Petrobaltic S.A. Grupa LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r.

posiada 99,96% w kapitale podstawowym spółki LOTOS Petrobaltic S.A., w tym 9.935.069 sztuk akcji, wpisanych do księgi akcyjnej stanowiących 99,95%
w kapitale podstawowym spółki LOTOS Petrobaltic S.A.
(3)

Zmiany kapitałowe opisane w punkcie (2) miały wpływ na pośredni udział procentowy Grupy LOTOS S.A. w kapitale podstawowym spółek zależnych i

spółki współzależnej spółki LOTOS Petrobaltic S.A.
(4)

31 lipca 2012 r. Grupa LOTOS S.A. sprzedała 100% udziałów spółki LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o. na rzecz Miliana Shipholding Company Ltd. 17

października 2012 r. została zarejestrowana zmiana nazwy spółki z: LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o. na: Technical Ship Management Sp. z o.o.
(5)

28 listopada 2012 r. nastąpiło nabycie przez spółkę AB LOTOS Geonafta, 50% udziałów spółki UAB Manifoldas. Po przeprowadzonej transakcji spółka AB

LOTOS Geonafta posiada 100% udziałów w spółce UAB Manifoldas.
(6)

12 listopada 2012 r. pomiędzy spółką LOTOS Petrobaltic S.A. a Kancelarią Prawną Domański i Wspólnicy sp.k. została zawarta umowa nabycia udziałów,

na mocy której spółka LOTOS Petrobaltic S.A. nabyła 100% udziałów spółki Baltic Gas Sp. z o.o. Podmiot wyłączono z konsolidacji z uwagi na fakt, iż
wielkości wykazywane w sprawozdaniu finansowym tej jednostki na 31 grudnia 2012 r. są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w MSR 27
Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe.
(7)

12 listopada 2012 r. spółka LOTOS Petrobaltic S.A. nabyła od Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy sp.k. wszystkie prawa i obowiązki w spółce Baltic

Gas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. i tym samym stała się jedynym komandytariuszem tej Spółki. Komplementariuszem spółki
Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. jest Baltic Gas Sp. z o.o. Podmiot wyłączono z konsolidacji z uwagi na fakt, iż

wielkości wykazywane w sprawozdaniu finansowym tej jednostki na 31 grudnia 2012 r. są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w MSR 27
Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe.

Schemat obrazujący Grupę Kapitałową LOTOS
Stan na 31.12.2012 r.
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2
3
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Skarb Państwa – 0,01%, akcje pracownicze – 0,04%
Komandytariusz

Komplementariusz

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).

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

W działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej LOTOS wyróżniamy dwa główne segmenty
operacyjne sprawozdawcze:
segment operacyjny wydobywczy - obejmujący działalnośc w zakresie pozyskiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej i
gazu ziemnego;
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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.

Dla celów zarządczych Grupa Kapitałowa LOTOS podzielona jest na jednostki biznesowe w oparciu
o segmenty branżowe:
zarządczy: zarządzany przez prezesa Zarządu Grupy LOTOS, tj. szefa segmentu zarządczego. Segment prowadzi
działania w zakresie wzrostu wartości Grupy Kapitałowej LOTOS poprzez zarządzanie całokształtem jej działalności, w tym
koordynację opracowania strategii, definiowanie kierunków rozwoju poszczególnych obszarów biznesowych oraz
koordynację funkcji wsparcia procesowego;
poszukiwawczo-wydobywczy: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS ds. poszukiwań i wydobycia, tj.
szefa segmentu poszukiwawczo-wydobywczego. Do zadań segmentu należy opracowanie strategii rozwoju działalności
Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze poszukiwań i wydobycia złóż ropy naftowej i gazu oraz zarządzanie i nadzorowanie
działań w tym zakresie.
Do segmentu poszukiwawczo-wydobywczego przypisana jest spółka LOTOS Petrobaltic wraz z podległymi spółkami
powiązanymi;
operacyjny: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS ds. produkcji i rozwoju, tj. szefa segmentu
operacyjnego. Do zadań segmentu należy opracowanie strategii w zakresie utrzymania i rozbudowy instalacji
produkcyjnych oraz nadzór i koordynacja całokształtu spraw związanych z przerobem ropy naftowej, produkcją rafineryjną
i techniką. W zadaniach segmentu mieści się opracowywanie założeń polityki produkcji rafineryjnej, nadzór nad sprawami
związanymi z rozwojem i badaniami w obszarze produkcji, koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozwoju
technicznego i technologicznego, nadzór nad utrzymaniem wymaganej sprawności technicznej majątku, nadzór nad
procesami bezpieczeństwa i ochrony fizycznej.
Do segmentu operacyjnego przypisane są spółki: LOTOS Ochrona, LOTOS Straż, LOTOS Serwis, LOTOS Lab, LOTOS
Jasło i LOTOS Czechowice wraz z podległymi spółkami powiązanymi. Spółka LOTOS Ochrona została przypisana do
segmentu operacyjnego w październiku 2012 r. Poprzednio spółka była w segmencie zarządczym;
handlowy: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS ds. handlu, tj. szefa segmentu handlowego. Do zadań
segmentu należy opracowanie strategii w zakresie handlu oraz efektywne zarządzanie sprzedażą, zaopatrzeniem w ropę i
produkty naftowe oraz dystrybucją. Segment odpowiada także za rozwój działalności tradingowej i optymalizacyjnej.
Do segmentu handlowego przypisane są spółki: LOTOS Paliwa, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej i LOTOS Tank;
finansowy: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, tj. szefa segmentu finansowego. Do
zadań segmentu należy monitorowanie realizacji strategii Grupy Kapitałowej LOTOS 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.
Do segmentu finansowego przypisane są spółki: LOTOS Park Technologiczny i LOTOS Gaz w likwidacji wraz z podległą
spółką powiązaną.
W 2012 r. nastąpiły istotne zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy LOTOS. Wprowadzenie zmian było konsekwencją
zmian w składzie Zarządu Spółki oraz miało na celu m.in.:
zapewnienie realizacji obowiązującej do 2015 r. strategii biznesowej,

15

wzrost rangi, decyzyjności, odpowiedzialności i efektywności segmentów,
doskonalenie modelu zarządczego,
minimalizację kosztów zarządczych,
usprawnienie raportowania segmentowego,
usprawnienie komunikacji,
optymalizację obszarów związanych z obsługą finansowo-księgową, CSR i sponsoringiem, zarządzaniem informatyką,
zarządzaniem ryzykiem finansowym oraz zarządzaniem majątkiem.
Schemat obrazujący segmenty działalności
Stan na 31.12.2012 r.

W strukturze organizacyjnej Grupy LOTOS, która przedstawia podział pracy, powiązania między funkcjami i zadaniami
realizowanymi w Spółce, ustala podporządkowanie jednostek organizacyjnych oraz przedstawia obowiązującą hierarchię
zarządzania, na koniec 2012 r. funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne: 15 pionów, w tym 5 podległych
bezpośrednio dyrektorowi generalnemu, 35 biur, 19 działów oraz 8 zakładów.
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Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012
LOTOS Zintegrowany Raport Roczny 2012 / Organizacja i jej Raport / Zintegrowane raportowanie

Zintegrowane raportowanie
Raport Roczny 2012 Grupy Kapitałowej LOTOS jest zintegrowanym raportem odnoszącym się do działalności organizacji
w roku obrotowym 2012, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Poprzedni zintegrowany raport roczny ukazał się w
kwietniu 2012 r.
W latach 2007-2009 publikowaliśmy osobno raporty prezentujące finansowe i pozafinansowe aspekty działalności. W 2010
r. Zarząd Spółki podjął decyzję o integracji sprawozdań prezentujących interesariuszom podejście do zarządzania oraz
wyniki organizacji osiągane we wszystkich aspektach działalności, tj. ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
Obecne wydawnictwo jest naszym czwartym zintegrowanym raportem.
Intencją Zarządu Grupy LOTOS jest umożliwienie interesariuszom dokonywania kompleksowej, mierzalnej,
zobiektywizowanej oceny całokształtu naszego zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowaną
i przyjazną odbiorcom prezentację sprawozdań finansowych i pozafinansowych z działalności 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
2012 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+* w ramach
trójstopniowego systemu Poziomów Aplikacji GRI.
* 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.

W zakresie zintegrowanego raportowania nie obowiązują obecnie uznane na forum międzynarodowym, jednolite standardy
sporządzania sprawozdań. W 2010 r. Global Reporting Initiative oraz Prince Charles' Accounting for Sustainability Project
powołały Międzynarodowy Komitet ds. Zintegrowanego Raportowania (The International Integrated Reporting Committee,
IIRC), którego zadaniem jest określenie aprobowanych przez społeczność międzynarodową ram zintegrowanego
raportowania. W przekonaniu IIRC łączenie przez przedsiębiorstwa analizy finansowej z analizą kontekstu społecznego,
środowiskowego i ekonomicznego, w którym ono działa, powinno dostarczać wartościowej dla interesariuszy oceny
długoterminowej rentowności firmy. Z badania przeprowadzonego w 2012 r. przez agencję Black Sun, we współpracy z
IIRC wynika, że raportowanie zintegrowane pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób organizacja w przyszłości wytworzy
wartość. Zintegrowany model raportowania prowadzi do większej spójności w komunikacji zewnętrznej firm oraz pozwala
na zbieranie danych lepszej jakości. Do grup, które najbardziej w przyszłości skorzystają z nowego modelu
sprawozdawczości zalicza się analityków i pracowników raportujących przedsiębiorstw.
W oczekiwaniu na nowy standard raportowania systematycznie dążymy do doskonalenia przyjętego modelu,
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wykorzystując najlepsze dostępne praktyki w zakresie sprawozdawczości finansowej i pozafinansowej.
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, 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 Zarząd Grupy LOTOS podjął w 2011 r. decyzję
o dokonywaniu zewnętrznej weryfikacji przez niezależny organ poświadczający także danych pozafinansowych,
publikowanych w Raporcie Rocznym. Weryfikacja o ograniczonym zakresie, wykonana w 2013 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.
Decyzją Zarządu Grupy LOTOS przyjęliśmy roczny cykl sprawozdawania postępów we wdrażaniu Strategii społecznej
odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS. Raport Roczny 2012 jest drugim 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.
Zastosowane w wersji elektronicznej rozwiązania funkcjonalne są stale doskonalone, m.in. w wyniku przeprowadzonych
badań opinii interesariuszy oraz oceny danych dotyczących statystyk odwiedzin stron z Raportem w naszym serwisie
internetowym. 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 naturalnego gwarantuje możliwość
wyboru oszczędnej formy wydruku.
Wydane dotychczas raporty dostępne są w serwisie internetowym www.lotos.pl (http://www.lotos.pl). Szczegółowe dane
kontaktowe zamieszczone są w rozdziale Użyteczne informacje (http://raportroczny.lotos.pl/uzyteczne-informacje/kontakt)
niniejszego Raportu.
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Zakres i zasięg
W procesie definiowania zawartości rozdziałów Raportu Rocznego prezentujących pozafinansowe wyniki działalności
kierowano się Ramowymi Zasadami Raportowania GRI. Dobór treści zaprezentowanych w Raporcie miał miejsce w
oparciu o zasadę istotności. Przez istotność rozumiemy znaczenie i wagę danego czynnika nie tylko dla funkcjonowania
przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ale i dla zewnętrznych interesariuszy oczekujących lub
poszukujących wiarygodnych, porównywalnych, rzetelnych danych i informacji, mających wpływ na dokonywane przez
nich wybory, czy podejmowane decyzje.
W niniejszym Raporcie, w zakresie prezentującym dokonania pozafinansowe, wykorzystaliśmy większość podstawowych i
dodatkowych wskaźników wyników dotyczących poszczególnych aspektów działalności: ekonomicznych,
środowiskowych i społecznych, przewidzianych Wytycznymi GRI.
Istotną zmianę w porównaniu z poprzednim raportem stanowi wykorzystanie przez nas po raz pierwszy nowo
ustanowionego tzw. Suplementu Sektorowego (GRI Oil & Gas Sector Supplement). Oznacza to, że obecny Raport został
wzbogacony o dodatkowe wskaźniki opracowane specjalnie dla branży, w jakiej działa nasz koncern. Należy zaznaczyć, iż
Suplement został przygotowany przy wykorzystaniu wersji G3.1. GRI, co spowodowało konieczność zaktualizowania
części raportowanych przez nas w poprzednich latach wskaźników, zgodnych z wersją G3. Nie mieliśmy takiego
obowiązku, jednak z uwagi na zamiar wykorzystania Suplementu Sektorowego, zmiana wersji Wytycznych GRI okazała się
niezbędna.
Do kalkulacji prezentowanych w Raporcie danych finansowych przyjęliśmy metody tożsame z zastosowanymi w
Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS za 2012 r., tj. zgodne z MSSF obowiązującymi na
dzień 31 grudnia 2012 r.
W przeważającej liczbie obszarów problemowych przedstawione w Raporcie informacje i dane pozafinansowe odnoszą się
do podmiotu dominującego, czyli Grupy LOTOS. Dołożyliśmy jednak wszelkiej 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. W obecnym Raporcie po raz pierwszy w
tak przekrojowy sposób podeszliśmy do zaprezentowania danych wynikowych największych spółek Grupy Kapitałowej
LOTOS Petrobaltic, prowadzących działalność poszukiwawczo-wydobywczą. Poza podmiotem dominującym, działającą w
Polsce spółką LOTOS Petrobaltic, zaliczamy do nich: LOTOS Geonafta na Litwie oraz LOTOS Norge w Norwegii. W
Raporcie uwzględniliśmy także istotną spółkę tej grupy, zarządzającą m.in. elektrociepłownią we Władysławowie, tj.
Energobaltic. Z uwagi na pierwszy okres sprawozdawczy po ustanowieniu Suplementu Sektorowego nie było możliwe
zaprezentowanie wszystkich danych wynikowych wskazanych spółek w sposób całkowicie jednolity i spójny. Jednak z
powodu wagi wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, przed jakimi stoi branża wydobywcza, zdecydowaliśmy
się zaprezentować zgromadzone dane. W kolejnych latach będziemy dążyli do udoskonalenia sposobu agregowania
danych pozafinansowych dotyczących podmiotów specjalizujących się w działalności poszukiwawczo-wydobywczej.
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W obecnym Raporcie w istotny sposób uległ zwiększeniu zasób wskaźników wyników sprawozdawanych przez
wspomniane spółki handlowe. Wynika to z ciągłego doskonalenia sprawozdawczości pozafinansowej w kierunku jak
najszerszego prezentowania skali i charakteru wpływu, jaki wywieramy swoją działalnością oraz produktami i usługami na
kluczowych interesariuszy oraz środowisko.
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 styczniu 2012 r. Grupa LOTOS dokonała sprzedaży 100% akcji jednej ze spółek
segmentu handlowego – LOTOS Parafiny. W obecnym Raporcie Rocznym wyniki tego podmiotu już nie zostały
zaprezentowane.

Wskaźniki wyników GRI raportowane przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS: LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Paliwa i Grupę Kapitałową LOTOS Petrobaltic* (LOTOS Petrobaltic, LOTOS Geonafta, LOTOS Norge, Energobaltic)

Aspekty GRI

Raportowane wskaźniki
GRI w 2012 r.

Spółki zależne

Raportowane wskaźniki
GRI w 2011 r.

Spółki zależne

Produkty i usługi

EN26

LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,

EN26

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

LOTOS Paliwa, LOTOS
Petrobaltic, LOTOS
Geonafta, LOTOS

LOTOS Parafiny,
LOTOS Petrobaltic

Norge

Transport

(grupa kapitałowa)

EN27

LOTOS Asfalt, LOTOS
Oil, LOTOS Paliwa

EN27

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

EN29

LOTOS Asfalt, LOTOS

EN29

LOTOS Asfalt,

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

Zdrowie i
bezpieczeństwo
konsumenta

PR1

Bezpieczeństwo
procesowe

OG13

Oznakowanie
produktów i usług

PR3, PR5

Komunikacja

marketingowa

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

LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Paliwa

PR1

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

LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,

-

-

LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Paliwa

PR3, PR5

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

PR6

LOTOS Oil, LOTOS

PR6

LOTOS Oil, LOTOS

PR7

LOTOS Asfalt, LOTOS

PR7

LOTOS Asfalt,

LOTOS Parafiny

LOTOS Paliwa, LOTOS
Petrobaltic

Paliwa
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LOTOS Parafiny

Paliwa, LOTOS
Parafiny

Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Paliwa

LOTOS Kolej, LOTOS
Oil, LOTOS Paliwa,
LOTOS Parafiny

Prywatność klienta

PR8

LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,
LOTOS Paliwa

PR8

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

Zgodność z prawem

PR2, PR4, PR9

LOTOS Asfalt, LOTOS
Oil, LOTOS Paliwa,
LOTOS Kolej

PR2, PR4, PR9

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

LOTOS Asfalt, LOTOS
Oil, LOTOS Paliwa,
LOTOS Petrobaltic

EN11

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

EN12

LOTOS Asfalt,
LOTOS Paliwa,

Bioróżnorodność

EN11, EN12, EN13, EN14,
OG4

LOTOS Parafiny

LOTOS Petrobaltic
(grupa kapitałowa)
EN13

LOTOS Paliwa

EN14

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

Emisje, ścieki, odpady

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

LOTOS Petrobaltic
(grupa kapitałowa)

-

-

Pośredni wpływ
ekonomiczny

EC9

LOTOS Asfalt, LOTOS
Kolej, LOTOS Oil,

EC9

LOTOS Asfalt,
LOTOS Kolej, LOTOS

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

EC5, EC6, EC7

LOTOS Asfalt,
LOTOS Kolej, LOTOS

OG5, OG7

LOTOS Paliwa, LOTOS
Petrobaltic, LOTOS
Geonafta

Kolej, LOTOS Oil,
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Oil, LOTOS Paliwa

LOTOS Paliwa, LOTOS

Oil, LOTOS Paliwa,

Petrobaltic (grupa
kapitałowa)
Zatrudnienie

LA1, LA2, LA8, LA14

LOTOS Parafiny

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

LA1

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

-

Petrobaltic (grupa
kapitałowa)
Prawa człowieka

HR1, HR2

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

-

* 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 2012 uwzględniliśmy łącznie 84 wskaźniki wyników GRI, wobec 74 w 2011 r. Zdecydowaliśmy w tym
roku o nieraportowaniu 12 wskaźników: podstawowych HR5, HR6, HR7, HR9, HR10, HR11, EN2, OG2, OG3, OG9, OG12
oraz dodatkowego HR9 z uwagi na brak istotności kwestii, których dotyczyły, dla 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
(http://raportroczny.lotos.pl/uzyteczne-informacje/tabela-tresci-gri-i-zasad-global-compact) w rozdziale „Użyteczne
informacje” niniejszego Raportu.
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Audyt i weryﬁkacja
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. dotycząca Sprawozdania
ﬁnansowego Grupy LOTOS za 2012 r.
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Opinia niezależnego biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. dotycząca Sprawozdania
ﬁnansowego Grupy LOTOS za 2012 r.
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Opinia niezależnego biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. dotycząca
Skonsolidowanego sprawozdania ﬁnansowego Grupy Kapitałowej LOTOS za 2012 r.
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Raport z niezależnych usług atestacyjnych PwC.
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Interesariusze
W Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS 2012-2015 wskazaliśmy trzy kluczowe grupy naszych
interesariuszy. Każda z nich jest przez nas uwzględniana w procesach decyzyjnych, w wyniku których wywieramy
rzeczywisty lub potencjalny wpływ na ich przedstawicieli. Staramy się budować pozytywne relacje z nimi wszystkimi, mimo
że skala i charakter tego wpływu oraz adresowanych wobec nas oczekiwań są różne.
Poszczególne grupy interesariuszy zostały przez nas wyłonione w toku prac nad Strategią społecznej odpowiedzialności
podjętych w 2011 r. Wtedy też uwzględniliśmy ich reprezentację w procesie konsultacji założeń naszych
celów strategicznych w obszarze społecznej odpowiedzialności. W toku realizacji Strategii dokonujemy okresowej
ewaluacji poszczególnych projektów społecznych m.in. poprzez badanie opinii beneficjentów naszych działań.

KLUCZOWE GRUPY INTERESARIUSZY GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS
OTOCZENIE WEWNĘTRZNE

OTOCZENIE SPOŁECZNE

OTOCZENIE RYNKOWE

Pracownicy
Spółki grupy kapitałowej
Organizacje związkowe
Rada Pracowników

Społeczności lokalne
Organizacje pozarządowe
Jednostki samorządu terytorialnego
Administracja rządowa

Wykonawcy i podwykonawcy
Dostawcy
Odbiorcy i klienci
Partnerzy biznesowi
Firmy konkurencyjne

Instytuty naukowo-badawcze i ośrodki
edukacyjne
Organizacje pracodawców
Media
Środowisko przyrodnicze

Organizacje branżowe i instytucje
międzynarodowe

Organizacje kontrolne i monitorujące
Uczestnicy rynku kapitałowego

W celu odpowiedzialnego i zgodnego z oczekiwaniami budowania relacji z poszczególnymi grupami interesariuszy
wykorzystujemy zróżnicowany zasób metod i narzędzi komunikacji. O wadze, jaką przykładamy do doskonalenia praktyk
komunikacyjnych, świadczy poświęcenie przez nas miejsca tym zagadnieniom także w obowiązującym od 2013 r.
Kodeksie etyki.

Skuteczna komunikacja, ukierunkowana na zrozumienie stawianych celów i powierzanych zadań, ma kluczowy
wpływ na efektywność naszej pracy. Staramy się, aby zasady przepływu informacji w ramach Grupy Kapitałowej
LOTOS były czytelne i dokładnie określone. W relacjach między pracownikami cenimy nastawienie na
porozumienie i współdziałanie, przejawiające się otwartością i profesjonalizmem w komunikacji oraz aktywnym
poszukiwaniem informacji zwrotnych. Odpowiadamy na zgłaszane propozycje usprawnienia komunikacji
wewnętrznej, a także doskonalimy umiejętności interpersonalne pracowników. Stawiamy sobie za cel również
odpowiedzialne i otwarte komunikowanie z zewnętrznymi partnerami, z poszanowaniem ich dobrego imienia i
podjętych zobowiązań.
Źródło: Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS

30

Wybrane narzędzia i metody budowania w 2012 r. relacji z interesariuszami

GŁÓWNE KATEGORIE INTERESARIUSZY

FORMY ZARZĄDZANIA RELACJAMI

ISTOTNE ZMIANY W RELACJI DO 2011
R.

Pracownicy

Spotkania bezpośrednie, platforma
intranetowa, kioski intranetowe, serwis
mobilny, gazeta wewnętrzna, szkolenia,
badanie opinii.

Wprowadziliśmy serwis intranetowy na
urządzenia mobilne oraz uruchomiliśmy
intranet w języku angielskim w celu
zapewnienia dostępu do bieżących

Programy i akcje społeczne, serwis
internetowy, badanie opinii, spotkania
konsultacyjne z przedstawicielami
społeczności.

Rozwijaliśmy komunikację w serwisach
społecznościach Facebook i YouTube
poprzez stworzenie odpowiednich profili
korporacyjnych. Stworzyliśmy sekcję
poświęconą zrównoważonemu rozwojowi w

Społeczności lokalne

informacji pracownikom spółek działających
w Norwegii i na Litwie. Dążyliśmy także do
rozwoju systemu konsultacji społecznych w
ramach całej grupy kapitałowej.

serwisie internetowym.
Organizacje pozarządowe

Spotkania bezpośrednie, programy

Zostaliśmy partnerem Forum Inicjowania

Uczestnicy rynku kapitałowego

Raporty bieżące i okresowe, raport roczny,

Rozbudowaliśmy oświadczenie o

społeczne, serwis internetowy, raport
roczny, badanie opinii.

spotkania bezpośrednie, konferencje,
telekonferencje, serwis internetowy, Dzień
analityka i inwestora.

Rozwoju – innowacyjnej platformy
współpracy trzech sektorów na Pomorzu.
Przeprowadziliśmy warsztaty CSR we
współpracy z wyspecjalizowaną organizacją
pozarządową.

stosowaniu ładu korporacyjnego w raporcie
rocznym oraz sekcję Ład korporacyjny w
profilu inwestorskim w serwisie
internetowym o kwestie etyki w biznesie i
działań podejmowanych w ramach
Programu etycznego.

Administracja publiczna

Raport roczny, lobbing, spotkania
bezpośrednie, konferencje.

Aktywnie uczestniczyliśmy w procesie
konsultacyjnym i legislacyjnym w Polsce i
Unii Europejskiej w zakresie regulacji
dotyczących sektora energii.

Klienci

Infolinia, serwis internetowy, informacje

udostępniane poprzez produkty, kontakt
bezpośredni, akcje społeczne poprzez
program lojalnościowy, badania satysfakcji.
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Wprowadziliśmy jednolity model badania

satysfakcji klientów grupy kapitałowej.
Ujednoliciliśmy także proces reklamacyjny.
Opracowaliśmy projekt wdrożenia systemu
zarządzania kontaktami z klientami,
umożliwiającego ustalenie syntetycznych
wskaźników ich obsługi.
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Angażowanie interesariuszy
Dyskusja z interesariuszami, koncentrująca się wokół zagadnień związanych z wpływem naszej organizacji na
społeczeństwo oraz środowisko, jest dla nas cenną okazją do poprawy wyników. Szeroką komunikację oraz konsultacje
społeczne stosujemy także w celu doskonalenia praktyk w zakresie ładu korporacyjnego.
Szereg zróżnicowanych metod angażowania interesariuszy w sposób pogłębiony i przekrojowy zastosowaliśmy w 2011 r.
podczas konsultacji społecznych towarzyszących pracom nad aktualizacją Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy
Kapitałowej LOTOS. Proces ten oraz płynące z niego wnioski szczegółowo zaprezentowaliśmy w Zintegrowanym Raporcie
Rocznym 2011 (http://raportroczny.lotos.pl/organizacja-i-jej-raport/interesariusze/angazowanie-interesariuszy).
W 2012 r. stworzyliśmy możliwość spotkań z interesariuszami przy wykorzystaniu różnorodnych metod aktywizacji naszych
relacji. Znalazły się wśród nich m.in.:
konsultacje społeczne,
warsztaty służące dzieleniu się wiedzą,
konferencje ukierunkowane na propagowanie dobrych praktyk,
wielokierunkowa komunikacja,
badania opinii.

Konsultacje społeczne z pracownikami
Jednym z kluczowych celów Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS jest udoskonalenie
sposobu zarządzania poprzez dbałość o etykę postępowania i transparentność procesów biznesowych. Wpływ na
osiągnięcie tego celu ma realizacja istotnego dla nas projektu, jakim jest utworzenie kompleksowego Programu etycznego.
W połowie 2012 r. decyzją Zarządu Spółki został powołany specjalny Zespół, którego zadaniem było wypracowanie
założeń oraz koniecznych rozwiązań procesowych i organizacyjnych dla skutecznego wdrożenia Programu etycznego.

Konieczność udoskonalenia standardów etycznych w Grupie Kapitałowej LOTOS potwierdzili jej pracownicy nie tylko na
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etapie prac nad Strategią społecznej odpowiedzialności, ale także wiosną 2012 r. w badaniu opinii poświęconym kwestiom
etycznym. Ponad 170 respondentów wskazało na potrzebę uregulowania w Kodeksie etyki kwestii związanych z ryzykiem
korupcji i konfliktu interesów, zachowaniem tajemnicy służbowej oraz transparentnym wyborem kontrahentów. Za nie
mniej ważne uznano równe szanse zatrudnienia, awansu i rozwoju zawodowego.
Z uwagi na to, że jednym z najistotniejszych elementów Programu etycznego jest Kodeks etyki, od wypracowania jego
treści rozpoczęliśmy w 2012 r. nasze prace.

Program etyczny
Metoda wdrażania i monitorowania standardów etycznych w firmie. Porządek, który ułatwia odpowiednie
postępowanie i wspiera moralne zachowania pracowników. W skład Programu etycznego wchodzą zazwyczaj
takie rozwiązania i funkcje, jak: Kodeks etyki, narzędzia zgłaszania przypadków naruszeń zasad określonych w
Kodeksie, Rzecznik ds. etyki, edukacja na temat zagadnień etycznych.

Kodeks etyki
Zbiór norm i zasad postępowania obowiązujących w organizacji w oparciu o przyjęte wartości i zagadnienia
uznane przez pracowników, jako ważne do uregulowania. Jako podstawa Programu etycznego, ma stanowić
moralny kompas kierujący motywacją i działaniami każdego pracownika w codziennej pracy.

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS adresowany jest do wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane miejsce
w strukturze organizacji, pełnioną funkcję czy charakter wykonywanych zadań. Z tego powodu postanowiliśmy
zagwarantować możliwość uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektu dokumentu wszystkim, ponad 5 tysiącom
pracowników w Polsce, na Litwie i w Norwegii. Były to najszersze konsultacje jakiegokolwiek dokumentu w firmie.
Preferowaną przez nas formą zapoznania pracowników z projektem Kodeksu były
bezpośrednie spotkania. Na ich zorganizowanie przeznaczyliśmy trzy tygodnie
pod koniec 2012 r. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji
było ponad 400 osób pełniących w grupie kapitałowej funkcje kierownicze. Formę
spotkań wybraliśmy z uwagi na potrzebę:
wyjaśnienia istoty Kodeksu etyki, jako kluczowego elementu Programu
etycznego,
przedstawienia metody wypracowania dokumentu,
zapoznania z treścią Kodeksu etyki,
pozyskania od pracowników uwag, pytań, propozycji zmian projektu,
wyjaśnienia przez przełożonych ewentualnych wątpliwości pracowników.
Procesowi konsultacji towarzyszyło wiele narzędzi komunikacji wewnętrznej przygotowanych w dwóch wersjach
językowych, w tym m.in.: prezentacja edukacyjna, nowo utworzony subserwis Etyka w intranecie, Program Pytań i
Odpowiedzi, newsletter dla obszaru produkcji, artykuły problemowe w gazecie pracowników czy specjalny adres e-mail.
Podczas konsultacji pracownicy zgłosili ponad 300 pytań i uwag, a także propozycji modyfikacji części zaproponowanych
zapisów. Strona główna subserwisu poświęconego Programowi etycznemu odnotowała w ciągu trzech tygodni ponad 2,3
tys. odsłon. Ponad 1,5 tys. odsłon miał sam list prezesa Zarządu Grupy LOTOS zachęcający do aktywnego udziału w
dyskusji nad dokumentem. Rozdano 1,5 tys. egz. specjalnego wydawnictwa towarzyszącego konsultacjom. Tak aktywna,
dwukierunkowa komunikacja miała zapewnić wysoki poziom wpływu wszystkich pracowników na ostateczne zapisy
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Kodeksu etyki.
Po zakończeniu konsultacji oraz uwzględnieniu zgłoszonych w ich trakcie uwag w grudniu 2012 r. Zarząd Grupy LOTOS
przyjął Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Dokument obowiązuje od stycznia 2013 r. i jest dostępny publicznie w
naszym serwisie internetowym (http://odpowiedzialny.lotos.pl/1073/nasza_odpowiedzialnosc/w_biznesie/kodeks_etyki).
Kodeks etyki (http://odpowiedzialny.lotos.pl/repository/43051/)→ (http://odpowiedzialny.lotos.pl/repository/43051/)

Szeroka konsultacja społeczna, zaangażowanie przedstawicieli różnych obszarów i stanowisk grupy

kapitałowej to niezwykle istotny element w procesie budowania, a potem wdrażania i funkcjonowania
Kodeksu etyki. To jeden z kluczowych warunków koniecznych do spełnienia, by okazał się on
Beata
OssowskaLango
Dyrektor Biura
Audytu
Wewnętrznego,
Pełnomocnik

Prezesa Zarządu
ds. etyki, Grupa
LOTOS S.A.

skutecznym narzędziem budowy pożądanej kultury etycznej w firmie.

Przeprowadzone przez nas konsultacje służyły przekonaniu osób, których Kodeks dotyczy, że – dzięki
uzyskanemu wpływowi na brzmienie tego dokumentu – stali się jego współautorami. To poczucie
własności, w przypadku Kodeksu etyki, ma ogromne znaczenie dla jakości jego przyszłego
funkcjonowania w firmie. To nie jest dokument narzucony przez Zarząd, obcy i pracownikom, i

kulturze organizacji. To zbiór norm etycznych zgodnych z przyjętymi w organizacji wartościami,
ustanowiony w celu służenia wszystkim pracownikom i przyjęty dla dobra Grupy Kapitałowej LOTOS.
Dodatkowym warunkiem skutecznego wprowadzenia Kodeksu jest towarzyszące mu ustanowienie

kompleksowego Programu etycznego – wspierającego budowę pożądanej kultury oraz rozwój
pracowników, doskonalących swoją wiedzę i praktyki poprzez system edukacji etycznej. Jedynie tak

szerokie i pełne podejście może sprawić, by Kodeks znalazł praktyczne zastosowanie w przezwyciężaniu często
niejednoznacznych czy trudnych sytuacji w miejscu pracy.

Zarząd Grupy LOTOS, inicjując w 2012 r. prace nad Kodeksem etyki, kierował się przekonaniem, że pracownicy
zapoznając się z nim i przyjmując do stosowania, otrzymają dokładną informację na temat oczekiwanych od nich

postaw oraz zachowań, które nie są akceptowane w firmie. Z doświadczeń wielu organizacji wynika, że dzięki
Kodeksowi tworzy się także lepsza, pozytywna atmosfera w firmie, zachęcająca do dalszej pracy i integrująca wokół
wspólnych celów, wzrasta też zaangażowanie pracowników w realizację zadań. Umacniane jest ich przekonanie o
rzeczywistych szansach realizacji ich indywidualnych celów i planów zawodowych.

Nie bez znaczenia są także płynące z ustanowienia Programu etycznego korzyści biznesowe. Jego skuteczne

wdrożenie pozwala firmom wzmacniać przeświadczenie kontrahentów, podmiotów i instytucji współpracujących co
do tego, że warto z takim podmiotem współdziałać i można to robić bez obaw o bezpieczeństwo swoich interesów i
poszanowanie dobrego imienia.
Grupa Kapitałowa LOTOS poświęci najbliższy okres na wprowadzenie do praktyki firmy całego zestawu pomocnych
rozwiązań, szczególnie organizacyjnych, które wspierać będą skuteczność Kodeksu etyki. Należy jednak zaznaczyć,
że dokument ten jest adresowany także do naszego otoczenia: klientów, kontrahentów, członków lokalnych
społeczności. Zachęcamy do zapoznania się z jego zapisami nie tylko z uwagi na to, że stanowi on rodzaj deklaracji
firmy w relacjach zewnętrznych, ale także dlatego, że jest to wyraźnie sformułowana informacja o naszych
oczekiwaniach wobec partnerów, z którymi na różnych płaszczyznach współpracujemy.

Dzielenie się wiedzą
W 2012 r. we współpracy z cenioną organizacją pozarządową, jaką jest Fundacja Sendzimira, zaangażowaliśmy się w
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Letnią Akademię „Wyzwania zrównoważonego rozwoju”. Jest to jedno z najistotniejszych wydarzeń szkoleniowych z
zakresu zrównoważonego rozwoju w Polsce. Wśród wykładowców i trenerów kursu znajduje się wielu specjalistów różnych
dziedzin zrównoważonego rozwoju, pracujących w polskich i zagranicznych organizacjach i instytucjach partnerskich o
charakterze naukowym i doradczym. Adresatami kursu są studenci, doktoranci, członkowie organizacji pozarządowych
oraz przedstawiciele samorządów i biznesu. Akademia uczy umiejętności wykorzystania wiedzy w działaniu zgodnie z
koncepcją learning by doing, która łączy przekaz wiedzy z realizacją praktycznych projektów. Grupa LOTOS została
partnerem jednego z takich projektów. Grupa uczestników Akademii wzięła udział wspólnie z nami w warsztatach, których
celem było wypracowanie optymalnego rozwiązania jednego z problemów zidentyfikowanych przez nas podczas prac nad
Strategią społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS do 2015 r. Uczestnicy zajęć, wspierani przez zespół
trenerów, dokonali analizy funkcjonowania naszej firmy z punktu widzenia zasad zrównoważonego rozwoju, a następnie
wskazali propozycje rozwiązań.
Celem projektu było wspólne wypracowanie propozycji systemowego podejścia do zarządzania relacjami z lokalną
społecznością Grupy LOTOS, na podstawie najlepszych dostępnych praktyk i zgodnie z zasadami dialogu społecznego. W
wyniku naszej współpracy z Fundacją Sendzimira, powstał raport opracowany przez pięciu uczestników grupy roboczej,
goszczącej w Grupie LOTOS. Raport przedstawia rekomendowane modele zarządzania relacjami ze społecznością lokalną
i proponuje szereg narzędzi do ich realizacji.

Konferencje ukierunkowane na propagowanie dobrych praktyk
Regularnie wykorzystujemy możliwości dzielenia się dobrymi praktykami w dziedzinie społecznej odpowiedzialności z
innymi przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi. W 2012 r. uczestniczyliśmy w kilku znaczących projektach
tego rodzaju.
W minionym roku byliśmy współorganizatorem konferencji „Rozwój odpowiedzialnego biznesu” w ramach Akademii
CSR, której honorowym patronem było Ministerstwo Skarbu Państwa. Projekt, zorganizowany wspólnie z dziennikiem Puls
Biznesu, stanowił odpowiedź polskiego biznesu na potrzebę propagowania idei społecznej odpowiedzialności, zwłaszcza
wśród przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Współpraca administracji rządowej, biznesu oraz
organizacji pozarządowych przy realizacji Akademii CSR przyczyniła się do jego wartości merytorycznej oraz była sama w
sobie przykładem skutecznie zrealizowanego działania z zakresu społecznej odpowiedzialności – integrującego podmioty
reprezentujące różne sektory gospodarki, zmierzające do osiągnięcia wspólnego celu.
Jakość oraz wyjątkowość inicjatywy zostały potwierdzone m.in. przez przyznanie jej wyróżnienia w XVI edycji Raportu
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, publikowanego na łamach tygodnika Gazeta Finansowa.
W konferencji uczestniczył Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz, który podkreślił, że CSR przestał być opcją,
którą można stosować w działalności przedsiębiorstwa lub nie. Dla firm, które chcą się rozwijać, to już standard i
konieczność. Jowita Twardowska, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR w Spółce zwróciła uwagę uczestników na fakt, że - aby
działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu były efektywne i dawały dobre rezultaty - należy wdrożyć CSR
jako metodę zarządzania firmą. Podczas konferencji Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Beata Ossowska-Lango
zaprezentowała także nasze podejście do etyki w działalności przedsiębiorstwa, przedstawiając powiązane ze Strategią
społecznej odpowiedzialności prace nad kompleksowym Programem etycznym oraz systemem przeciwdziałania
nadużyciom.
W konferencji i praktycznych warsztatach uczestniczyło ok. 100 osób reprezentujących firmy, organizacje pozarządowe
oraz ośrodki akademickie Pomorza. W jej trakcie przeprowadzono pierwsze badanie poziomu wdrażania standardów
społecznej odpowiedzialności w polskich przedsiębiorstwach w oparciu o mierniki zgodne z wymaganiami normy PN-ISO
26000.
W 2012 r. byliśmy zaangażowani w V Światowy Kongres Etyki Biznesu, zorganizowany przez międzynarodowe
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stowarzyszenie zajmujące się badaniami nad biznesem, ekonomią i etyką (International Society of Business, Economics
and Ethics, ISBEE) oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Kongres zgromadził wiodących przedstawicieli światowych
kręgów naukowych i biznesowych. Na jego forum podzieliśmy się naszymi pierwszymi w Polsce doświadczeniami w
dziedzinie wdrażania zintegrowanego modelu raportowania w oparciu o standard Global Reporting Initiative. Panel
dyskusyjny z udziałem m.in. przedstawiciela GRI służył wymianie dobrych praktyk w dziedzinie sprawozdawczości
pozafinansowej, odgrywającej istotną rolę w budowaniu transparentnego i odpowiedzialnego podejścia do działalności
biznesowej.
Grupa LOTOS, jako wiodąca firma na Pomorzu, chętnie uczestniczy w wymianie dobrych praktyk odpowiedzialności
społecznej z innymi przedsiębiorstwami. Przykładem jest nasze uczestnictwo w forum dyskusyjnym „Dialog z

interesariuszami narzędziem zrównoważonego rozwoju”, którego organizatorem w 2012 r. był koncern farmaceutyczny
Polpharma. Celem spotkania było podzielenie się wiedzą i doświadczeniami w zakresie dialogu z interesariuszami,
czerpanie dobrych wzorców oraz popularyzacja zagadnień zrównoważonego rozwoju. Uczestnikami spotkania byli
przedstawiciele firm i instytucji z Pomorza. Przedstawiliśmy na tym forum nasze dobre praktyki w zakresie
odpowiedzialnych relacji z pracownikami.

Wielokierunkowa komunikacja z uczestnikami rynku kapitałowego
Dbamy o to, by relacje z interesariuszami reprezentującymi rynek kapitałowy budować i rozwijać w sposób partnerski,
oparty na dialogu, satysfakcjonujący dla obu stron. Jesteśmy otwarci na nowe narzędzia komunikacji, stale doskonalimy
także treść i formę przekazu.
Przedstawiamy inwestorom precyzyjny, rzetelny i przejrzysty obraz działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej.
Dostarczamy aktualne informacje, przestrzegając zasad zaangażowania, dostępności i równego traktowania wszystkich
inwestorów. W celu przekazania informacji wykorzystujemy wiele narzędzi relacji inwestorskich, w tym m.in. mailing,
uczestnictwo w konferencjach skierowanych do akcjonariuszy, telekonferencje, a także dni otwarte dla analityków i
inwestorów.
Uczestniczymy w Akcji Inwestor dziennika Puls Biznesu. Celem Akcji, której patronem jest Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych, jest aktywizacja uczestników rynku kapitałowego i zachęcanie ich do skutecznej komunikacji ze spółkami
notowanymi na rynku giełdowym. Za pośrednictwem specjalnej strony internetowej inwestorzy przesyłają pytania do
spółek. Redakcja natomiast dokłada starań, aby każde z nich trafiło do spółki w celu udzielenia odpowiedzi.
W 2012 r. nasz zespół relacji inwestorskich wspierał Zarząd Spółki w organizacji spotkań z inwestorami i utrzymywaniu
regularnych kontaktów z analitykami. 15 października w Gdańsku odbył się doroczny Dzień Analityka, którego tematem
wiodącym był rozwój sieci stacji paliw LOTOS z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w naszej ofercie w wyniku
dynamicznego rozwoju segmentu ekonomicznego reprezentowanego przez markę LOTOS Optima.
Specjalnie do akcjonariuszy i inwestorów skierowany jest internetowy serwis relacji inwestorskich Grupy LOTOS,
prowadzony w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) w celu dotarcia do jak największej liczby inwestorów i
analityków.
Harmonogram istotnych wydarzeń w Spółce, w tym ogłoszenie wyników kwartalnych, działalność Walnych Zgromadzeń
oraz inne zdarzenia w Grupie Kapitałowej LOTOS mające potencjalny wpływ na wycenę walorów Spółki, publikujemy w
sekcji Kalendarz inwestora. Jest on połączony z odpowiednimi materiałami uzupełniającymi, takimi jak raporty okresowe,
prezentacje Zarządu, pliki mp3 z zapisami telekonferencji Zarządu z analitykami do odsłuchania czy wszelkie dokumenty
związane z organizacją i przebiegiem Walnych Zgromadzeń.
Zgodnie ze strategią społecznej odpowiedzialności przykładamy wagę do upowszechniania informacji na temat
związanych z nią aspektów naszej działalności wśród uczestników rynku kapitałowego. W 2012 r., w ramach projektu
Ministerstwa Skarbu Państwa Akcjonariat Obywatelski, zorganizowaliśmy warsztaty z analitykiem dziennika Parkiet na
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temat analizy technicznej spółek giełdowych i sposobów szybkiego pozyskiwania informacji o firmie ze szczególnym
uwzględnieniem informacji związanych z uczestnictwem Spółki w RESPECT Index na warszawskiej GPW oraz ideą
społecznej odpowiedzialności biznesu.

Badania opinii
Opinie kluczowych interesariuszy stanowią dla nas cenne źródło informacji. Regularnie staramy się je pozyskiwać na
potrzeby doskonalenia procesów zarządczych. Dotyczy to także przyjętego przez nas modelu raportowania. Od czasu, gdy
stosujemy raportowanie w formule on-line, każda z naszych publikacji jest wyposażona w narzędzia umożliwiające
odbiorcom raportów rocznych dzielenie się z nami opiniami, zgłaszanie uwag lub pytań dotyczących zarówno działalności
Grupy Kapitałowej LOTOS, jak i samego modelu raportowania. Dokładamy starań, by jak największa liczba czytelników
tych publikacji wiedziała o możliwości podzielenia się ze Spółką swoimi spostrzeżeniami, które mają szansę znaleźć swoje
odzwierciedlenie w jakości kolejnych raportów.
Najliczniejszą grupę interesariuszy, którzy podzielili się swoimi opiniami za pośrednictwem raportu on-line, stanowią
pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS, inwestorzy, kontrahenci naszej firmy oraz reprezentanci środowiska akademickiego
(wykładowcy i studenci).
Czytelnicy Zintegrowanego Raportu Rocznego 2011
4% NGO
4% media

11%
inwestorzy

Z przekazanych nam opinii wynika, że do najbardziej
użytecznych funkcjonalności raportów rocznych Grupy
LOTOS należą: pobieranie wybranych rozdziałów w formacie
PDF, możliwość odsłuchania treści, zastosowanie
funkcjonalności społecznościowych umożliwiających
dzielenie się informacjami z innymi osobami oraz

11% CSR

wyszukiwarka treści, ułatwiająca dostęp do informacji
szczególnie interesujących odbiorców. Czytelnicy docenili

7% PR

także interaktywną tabelę treści GRI oraz wykresy dające
29% pracownicy

możliwość samodzielnego porównywania danych. Wszystkie
z wymienionych rozwiązań funkcjonalnych zastosowaliśmy

15% uczelnie

także w obecnym Zintegrowanym Raporcie Rocznym.
Poza narzędziami badania opinii dostępnymi w trybie on-line
stosujemy także cykliczne przeprowadzanie badań. W
4% klienci

15% kontrahenci

okresie poprzedzającym przygotowanie obecnego raportu
skierowaliśmy zaproszenie do podzielenia się z nami swoimi
opiniami i oczekiwaniami wobec sprawozdawczości Spółki
do naszych kluczowych interesariuszy:
zewnętrznych: osób reprezentujących administrację

publiczną, organizacje pozarządowe, samorząd terytorialny w naszej głównej lokalizacji, środowisko akademickie,
beneficjentów programów społecznych Grupy LOTOS oraz ekspertów CSR;
wewnętrznych: pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS zaangażowanych w pozyskiwanie i analizowanie danych i
informacji na potrzeby raportów rocznych.
Ocena dotychczasowych raportów rocznych Grupy LOTOS

Skala ocen pięciopunktowa (1 – najniższa, 5 – najwyższa).
Kryteria oceny

Średnia ocen
interesariuszy wewnętrznych
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Średnia ocen
interesariuszy zewnętrznych

wewnętrznych: pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS zaangażowanych w pozyskiwanie i analizowanie danych i
informacji na potrzeby raportów rocznych.
Ocena dotychczasowych raportów rocznych Grupy LOTOS

Skala ocen pięciopunktowa (1 – najniższa, 5 – najwyższa).
Kryteria oceny

Średnia ocen
interesariuszy wewnętrznych

Średnia ocen
interesariuszy zewnętrznych

Użyteczność przedstawionych informacji

4,27

4,22

Przystępność języka

4,53

4,33

Wyważenie pozytywnych i negatywnych informacji

4,03

3,78

Strona wizualna

4,44

4,44

Z uzyskanych przez nas opinii wynika, że odbiorcy raportów rocznych w największym stopniu oczekują w nich informacji
na temat efektów społecznego i środowiskowego zaangażowania organizacji, jej sytuacji finansowej oraz perspektyw
rozwoju, a także stopnia, w jakim firma odpowiada na potrzeby swoich klientów.
Oczekiwane w raportach rocznych informacje na temat działalności Grupy LOTOS

Skala ocen pięciopunktowa (1- informacje najmniej oczekiwane, 5 – najbardziej).
Kategoria informacji

Średnia ocen
interesariuszy

Średnia ocen
interesariuszy

Informacje na temat wpływu zmian klimatycznych na działalność Spółki

3,00

3,78

Informacje na temat sytuacji pracowników Spółki

3,86

3,44

Informacje na temat opinii i potrzeb społeczności lokalnej w okolicach Spółki

3,63

4,33

Informacje na temat relacji Spółki ze swoimi dostawcami i podwykonawcami

3,75

4,33

Informacje na temat skuteczności i efektywności działalności społecznej i
środowiskowej Spółki

4,00

4,44

Informacje na temat ryzyka społecznego i środowiskowego w działalności Spółki

3,92

4,22

Informacje na temat sytuacji finansowej i perspektyw działalności biznesowej Spółki

4,71

4,33

Informacje na temat stosowanych przez Spółkę form angażowania interesariuszy
oraz wynikach tych działań

3,77

4,22

Informacje na temat odpowiedzi Spółki na potrzeby jej klientów

4,19

4,44

wewnętrznych

zewnętrznych

Opinie interesariuszy stanowią dla nas jeden z argumentów przemawiających za stałym doskonaleniem stosowanego przez
nas modelu sprawozdawania wyników finansowych i pozafinansowych organizacji.
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Członkostwo w organizacjach
Grupa LOTOS jest członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych,
biznesowych i specjalistycznych.

Organizacje branżowe
Conservation of Clean Air and Water in
Europe, CONCAWE

World Petroleum Council – Polish
National Committee

Jesteśmy członkiem organizacji od 2006 r. Stowarzyszenie

Uczestniczymy w Polskim Komitecie Sterującym

zostało założone przez czołowe firmy naftowe w celu

organizacji, która jako jedyna reprezentuje wszystkie

przeprowadzania badań w dziedzinie ochrony środowiska,

gałęzie sektora naftowego. Jej główną funkcją jest

jakości paliw, powietrza, wody, biopaliw, zanieczyszczenia

ułatwianie dialogu między zainteresowanymi stronami

gleby, BHP i zarządzania produktem podczas przesyłu

zarówno wewnętrznie w ramach sektora, jak i zewnętrznie

rurociągiem. Główne cele stowarzyszenia to uzyskanie jak

w kluczowych kwestiach technicznych, społecznych,

najszerszych informacji naukowych, gospodarczych i

ochrony środowiska, zarządzania. Zrzesza 60 krajów

technicznych w zakresie ochrony środowiska w

członkowskich reprezentujących 95% produkcji i

odniesieniu do rafinacji ropy naftowej i dystrybucji

konsumpcji ropy i gazu.

produktów ropopochodnych.

Central Europe Energy Partners, CEEP

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu
Naftowego, POPiHN

Jesteśmy członkiem założycielem stowarzyszenia wraz z
Energą, Jastrzębską Spółką Węglową, Kulczyk
Investments i PFAG. To międzynarodowa, regionalna

Jesteśmy członkiem założycielem organizacji od 2003 r.

organizacja o charakterze non-profit, zarejestrowana w

Jednym z celów naszej działalności w ramach POPiHN jest

2010 r. w Belgii i posiadająca biura w Brukseli i Berlinie.

zrównoważone kształtowanie konkurencyjnego rynku

Reprezentuje szeroko rozumiany sektor energii z Europy

paliwowego w Polsce m.in. poprzez działania na rzecz

Centralnej (ropa, gaz ziemny, węgiel, energia elektryczna,

zgodnych z prawem Unii Europejskiej zasad prowadzenia

odnawialne źródła energii, energia jądrowa,

działalności gospodarczej oraz równych praw dla

interkonektory). Statutowym celem jest działanie na rzecz

wszystkich uczestników krajowego rynku paliwowego.

wspierania integracji środkowoeuropejskiego sektora

Realizujemy swoje cele poprzez inicjowanie, opiniowanie i

energii w ramach wspólnej polityki energii oraz

wnoszenie uwag do projektów aktów prawnych polskich

bezpieczeństwa w sektorze energii UE. W tym zakresie

organów ustawodawczych oraz aktów prawnych

współpracuje z międzynarodowymi think-tankami, np.

implementujących rozwiązania UE. Dzięki członkostwu

Center for Strategic & International Studies, Windsor

prezentujemy swoje stanowisko również wobec

Energy Group, King’s College, Atlantic Council oraz

przedstawicieli parlamentu, rządu i innych organów
administracji państwowej.

organizacjami, np. International Energy Agency, Euracoal i

→ Wiceprezes Zarządu Maciej Szozda jest w Zarządzie

podmiotów z Polski, Litwy, Republiki Czeskiej, Słowacji,

Europia. W skład stowarzyszenia wchodzi obecnie 18
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organizacji od 2009 r.

Węgier i Rumunii. Jednostki te zatrudniają ponad 250 tys.
pracowników, a ich roczny obrót przekracza 32 mld EUR.
Stowarzyszenie prowadzi zaawansowane rozmowy z

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Przemysłu
Naftowego i Gazownictwa, SITPNiG

potencjalnymi członkami z innych państw Europy
Centralnej. Poprzez organizację bierzemy udział we
wszystkich ważniejszych wydarzeniach, konsultacjach i
przygotowywaniu materiałów eksperckich dotyczących

Wspólnie z LOTOS Petrobaltic i LOTOS Czechowice

sektora energii na forum Unii Europejskiej.

jesteśmy członkami wspierającymi. Stowarzyszenie służy
przemysłowi naftowemu i gazowniczemu, działając na

→ Prezes Paweł Olechnowicz zajmuje stanowisko

rzecz użyteczności społecznej przy realizacji zadań

Przewodniczącego Rady Dyrektorów CEEP.

publicznych. Inspiruje przedsięwzięcia naukowotechniczne i organizacyjne na rzecz gospodarki kraju,

Organizacja Polskiego Przemysłu
Poszukiwawczo- Wydobywczego

ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Dąży do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków,
krzewi wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz

Jesteśmy członkiem założycielem organizacji, skupiającej

popularyzuje tradycję przemysłu naftowego i

się głównie na zagadnieniach dotyczących gazu

gazowniczego.

niekonwencjonalnego. W jej ramach prowadzone są
konsultacje między branżą wydobycia węglowodorów, a

Windsor Energy Group, WEG

rządem polskim dotyczące kształtu planowanych
przepisów z zakresu opodatkowania wydobycia

Przystąpiliśmy do organizacji w 2009 r. Jest to niezależny

węglowodorów. Organizację założono w 2010 r.

think-tank z siedzibą w Londynie. Zajmuje się
zagadnieniami związanymi z budowaniem
międzynarodowego ładu i bezpieczeństwa w sektorze
energii ze szczególną koncentracją na sektorze ropy
naftowej i gazu oraz energii alternatywnej. W pracach
uczestniczą byli politycy, ambasadorowie, którzy pełnili
misje w krajach naftowych, doradcy rządów, prezesi
wielkich firm prowadzących poszukiwania i wydobycie
ropy i gazu. Nasz udział wspiera rozwój sektora energii w
Europie oraz służy promowaniu stanowiska przedstawicieli
sektora z Europy Środkowej na forum Unii Europejskiej.
→ Prezes Paweł Olechnowicz jest członkiem
Międzynarodowego Panelu Doradczego (International
Advisory Panel) WEG.

Organizacje biznesowe
Business Centre Club, BCC

Klub Polskiej Rady Biznesu

Jesteśmy członkiem organizacji od 2000 r. Nasze działania

Jesteśmy członkiem organizacji od 2005 r. Klub powstał z

koncentrują się na współpracy w zakresie inicjatyw,

inicjatywy Polskiej Rady Biznesu – organizacji skupiającej

których celem jest rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie

elitę polskich przedsiębiorców – działającej na rzecz

liczby miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom. Wspieramy

rozwoju polskiej gospodarki i konsolidacji środowiska

BCC w kreowaniu płaszczyzn komunikowania się

biznesowego.

poszczególnych grup społecznych w sprawach
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Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze,
PFAG

najważniejszych dla rozwoju Polski ze szczególnym
uwzględnieniem propagowania idei odpowiedzialności
społecznej firm.

Jesteśmy członkiem organizacji od 2004 r. Jej celem jest
działanie na rzecz intensyfikacji współpracy gospodarczo-

European League for Economic
Cooperation, ELEC – Liga Europejskiej
Współpracy Gospodarczej - Sekcja Polska

akademickiej, wspieranie innowacyjności i gospodarki
opartej na wiedzy. Stowarzyszenie powołano dla
budowania ścisłej współpracy między środowiskiem
akademickim i biznesem na rzecz innowacyjnych

Jesteśmy członkiem organizacji od 2002 r. To

rozwiązań, wykorzystujących fundusze krajowe i unijne.

pozarządowa, międzynarodowa organizacja stawiająca

Forum to platforma wymiany poglądów i tworzenia opinii w

sobie za cel popieranie ekonomicznej integracji,

kluczowych dla Polski sprawach. Udział w pracach biorą

umacnianie tożsamości społeczno-kulturowej

przedstawiciele biznesu i wiodących uczelni kraju.

społeczeństw europejskich oraz działanie na rzecz
zwiększania roli Europy na arenie międzynarodowej.

→ Prezes Paweł Olechnowicz jest Prezesem Zarządu
PFAG.

→ Prezes Paweł Olechnowicz jest członkiem Zarządu
ELEC – Sekcji Polskiej.

Stowarzyszenie Pomorskie w Unii
Europejskiej

Gdański Klub Biznesu

Jesteśmy członkiem stowarzyszenia od 2010 r. Celem

Jesteśmy członkiem organizacji przedsiębiorców,

działania jest wspieranie działań samorządu województwa

właścicieli i szefów czołowych firm regionu pomorskiego

pomorskiego, uczelni, instytucji oraz przedsiębiorstw na

od 2002 r. Misją stowarzyszenia jest aktywizowanie

forum Unii Europejskiej.

gospodarki we wszystkich aspektach, które dotykać mogą
kondycji ekonomicznej swoich członków, jak również
wzajemne wsparcie w projektach biznesowych, a także
działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
infrastruktury, kultury, edukacji i ochrony zdrowia
mieszkańców Pomorza.
→ Prezes Paweł Olechnowicz jest członkiem Rady Klubu.

Organizacje propagujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, FOB

United Nations Global Compact

Jesteśmy partnerem strategicznym organizacji od 2008 r.

Jesteśmy członkiem organizacji od 2009 r. To globalna

Jej misją jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego

inicjatywa ONZ, stanowiąca wezwanie skierowane do

biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu

biznesu i organizacji społecznych, aby w swojej

zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw,

działalności kierowały się 10 podstawowymi zasadami z

zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.

zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony

Organizuje projekty wspierające rozwój CSR w Polsce oraz

środowiska i przeciwdziałania korupcji. Realizację celów

angażuje się w inicjatywy promujące ideę społecznej

wspiera ponad 7 tys. przedsiębiorstw oraz 3,5 tys.

odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju.

organizacji pozarządowych ze 140 krajów świata.
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Organizacje specjalistyczne
Pracodawcy RP

Klub Polskie Forum ISO 9000

Jesteśmy członkiem organizacji od 2004 r. Jej celem jest

Jesteśmy członkiem organizacji od 1993 r. Celem

działanie na rzecz wspólnych interesów środowiska

stowarzyszenia jest wspieranie i promowanie krajowego

biznesu, wspierające inicjatywy zmierzające do

systemu oceny zgodności, w szczególności akredytacji,

wzmocnienia roli polskich pracodawców. Poprzez

certyfikacji i badań.

opiniowanie projektów aktów prawnych podejmuje
działania zmierzające do osiągnięcia wspólnych korzyści

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

pracodawców i pracowników, wynikających z rozwoju
gospodarczego, sprawiedliwych i stabilnych warunków

Jesteśmy członkiem stowarzyszenia skupiającego

zatrudnienia, bezpieczeństwa w pracy i ładu społecznego.

przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z
rachunkowością i finansami. Dąży do rozwijania
rachunkowości i rewizji finansowej, by odzwierciedlały

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
SEG

dokonujące się zmiany i spełniały wymogi globalnie
uznawanych standardów.

Jesteśmy członkiem organizacji od 2006 r.
Stowarzyszenie, jako reprezentant spółek notowanych na

Polska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, służy
środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie
regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności

Jesteśmy członkiem organizacji od 2001 r. Do zadań Izby,

uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją

jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i

ekspercką, dąży do szerzenia i wymiany wiedzy

ochrona interesów zawodowych członków, w

umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej

szczególności występowanie z inicjatywą do władz

gospodarki rynkowej w Polsce. Integruje środowisko

ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia

emitentów i promuje współdziałanie na rzecz budowy

właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i

społeczeństwa obywatelskiego.

miejsca zawodu inżyniera w tym procesie, współdziałanie z
innymi samorządami zawodowymi i naukowotechnicznymi działającymi w obszarze budownictwa.

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 popularyzacja, inicjowanie, popieranie
i rozwijanie wprowadzania systemów zarządzania
środowiskowego.
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Nagrody i wyróżnienia
Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS są laureatami licznych nagród i wyróżnień, przyznawanych w
kluczowych dla przedsiębiorstwa obszarach: społecznej odpowiedzialności, jakości produktów i usług, a także zarządzania
firmą. Poniżej zaprezentowano wyróżnienia otrzymane w 2012 r. w poszczególnych kategoriach.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
1. Odpowiedzialne podejście do prowadzonej działalności biznesowej oraz spełnienie wysokich standardów CSR pozwoliło
uplasować się Grupie LOTOS w gronie polskich firm, którym przyznano Srebrny listek CSR. Wyróżnienie przyznaje

tygodnik Polityka oraz PwC firmom realizującym zasady społecznej odpowiedzialności według standardu ISO 26000.
2. Stacje LOTOS zostały laureatem Kryształowego Godła European Trusted Brands 2012 w kategorii Stacja benzynowa.
Placówki marki LOTOS uzyskały najwyższe oceny w czterech kryteriach: za jakość, silny wizerunek, zrozumienie potrzeb
klienta oraz odpowiedzialność społeczną. Badanie European Trusted Brands, publikowane przez Reader’s Digest, to
jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich w Europie.
3. Grupa LOTOS została Branżowym Liderem Odpowiedzialnego Biznesu 2012. W dorocznym rankingu publikowanym
jest przez Dziennik Gazetę Prawną Spółka zajęła 3. miejsce w kategorii paliwa, energetyka, wydobycie. Zestawienie
prezentuje największe spółki w Polsce oceniane pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu
(CSR). Patronat nad rankingiem sprawuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a tworzony go Bolesław Rok z Centrum
Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego, zaś weryfikuje PwC.
4. Grupa LOTOS dwukrotnie zakwalifikowała się do składu RESPECT Index – indeksu najbardziej odpowiedzialnych
społecznie spółek warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
5. Grupa LOTOS została wyróżniona w rankingu Analiza ESG spółek w Polsce, który przygotowało Stowarzyszenie
Emitentów Giełdowych we współpracy z firmami Accreo Taxand i GES. Celem projektu jest zwiększenie
transparentności raportowania danych pozafinansowych w firmach poprzez zbudowanie interaktywnej bazy wiedzy o
wszystkich spółkach giełdowych oraz dostarczenie wiarygodnych danych pozafinansowych dla analityków, inwestorów i
innych grup interesariuszy.
6. Grupa LOTOS zdobyła główną nagrodę w II edycji konkursu Ekoodpowiedzialni w biznesie zorganizowanego przez
miesięcznik Ecomanager. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, które w wyróżniający się sposób minimalizują
swój negatywny wpływ na środowisko. Jego głównym celem jest wyłonienie firm z sektora przemysłu, które w roku
poprzedzającym edycję konkursu, realizowały inicjatywy związane z ochroną środowiska (inwestycyjne, edukacyjne lub
informacyjne). Uczestniczyć w nim mogą również przedsiębiorstwa, w których założenia polityki CSR zajmują
szczególne miejsce. Ocenie podlegają działania, mające na celu minimalizowanie zarówno wpływu firmy na środowisko,
jak i wytwarzanych przez nią produktów.
7. Grupa LOTOS zajęła 3. miejsce w badaniu Najbardziej pożądani pracodawcy 2012 w opinii specjalistów i

menedżerów w kategorii energetyka, paliwa, gaz. Zestawienie przygotowały Antal International i Business Center Club.

8. Załoga platformy eksploatacyjnej Baltic Beta, należącej do spółki LOTOS Petrobaltic, zdobyła wyróżnienie Bezpieczny
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oddział w konkursie Najbezpieczniejszy Oddział Wydobywczy. Organizatorami konkursu są Wyższy Urząd Górniczy
oraz Fundacja Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego.
9. Prezes LOTOS Czechowice Tadeusz Szkudlarski odebrał Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play 2012 i został

nagrodzony tytułem Ambasador Fair Play w Biznesie. Organizatorem programu jest Fundacja Instytut Badań nad
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Program jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jego celem jest
promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych
relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i
państwową, a także wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i
zasadami etyki.

Marka LOTOS – jakość produktów i usług
1. Marka LOTOS została uhonorowana dwoma prestiżowymi tytułami Superbrands 2012 w 6. edycji konkursu, który
wyłonił najsilniejsze marki konsumenckie i biznesowe na polskim rynku. Nagrody otrzymały Grupa LOTOS w kategorii
marki korporacyjnej oraz spółka LOTOS Paliwa – za markę stacji paliw. The Superbrands Ltd. to działająca w 85 krajach
organizacja nagradzająca sukcesy marek, które wypracowały najmocniejszą pozycję w swojej branży. Laureaci polskiej
edycji zostali wyłonieni głosami członków Rady Marek – 39 czołowych polskich ekspertów w dziedzinie brandingu,
marketingu i reklamy, a także grupy 2.700 osób, które wzięły udział w badaniu konsumenckim. Przy ocenie pod uwagę
brane były m.in. rozpoznawalność marki, wyjątkowy charakter oferowanych przez nią korzyści oraz siła więzi z klientami.
2. Marka LOTOS Optima została laureatem tytułu Dobry Produkt - Wybór konsumentów w kategorii Odkrycie Roku
przyznanego w ramach badania przeprowadzonego przez Forum Biznesu, dodatek do Dziennika Gazety Prawnej. W
plebiscycie wyróżnione zostały firmy obdarzone przez konsumentów największym zaufaniem.
3. Spółka AB Geonafta otrzymała nagrodę, przyznawaną przez Ambasadę Polski na Litwie, dla najbardziej
rozpoznawalnych polskich marek na Litwie.

4. Asfalty modyfikowane MODBIT otrzymały nagrodę Najwyższa Jakość Quality International w kategorii produkt.
Organizatorem plebiscytu jest redakcja Forum Biznesu. Kapituła konkursu uznała asfalty modyfikowane za spełniające
najwyższe standardy jakości i tym samym LOTOS Asfalt został doceniony za stosowaną politykę jakości w zakresie
oferowanych produktów i usług, które spełniają najwyższe standardy.
5. Olej LOTOS Quazar LLIII 5W-30 został nagrodzony godłem Najwyższa Jakość Quality International 2012. Otrzymanie
godła pozwala potwierdzić status marki i jej właściciela, jako lidera w swojej branży, a także jest potwierdzeniem
najwyższej jakości budzącej zaufanie i posiadającej renomę. Patronat nad programem sprawują Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
6. Olej LOTOS Synthetic Plus 5W-40 został nagrodzony tytułem Dobra Marka 2012 – Jakość, Zaufanie, Renoma. Tytuł
przyznawany jest najlepszym, najbardziej dynamicznym i najlepiej rozpoznawanym markom na rynku polskim przez
redakcję Forum Biznesu pod patronatem IFiS Polskiej Akademii Nauk.
7. Nagrodę Europrodukt otrzymały oleje LOTOS Quazar S 0W-20 i LOTOS Quazar S 5W-30. Tytuł przyznawany jest
produktom spełniającym najwyższe normy jakościowe oraz technologiczne. Patronują przedsięwzięciu Ministerstwo
Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
8. W konkursie Stacja roku 2012 zorganizowanym przez miesięcznik Polski Traker zwyciężyła stacja partnerska LOTOS w
Rogowie Opolskim. W głosowaniu wzięli udział kierowcy, którzy mieli wskazać w ich opinii najlepsze stacje paliw.
9. Nagrody główne w konkursie Stacja benzynowa 2012 roku w segmencie ekonomicznym otrzymała Stacja Paliw LOTOS
Optima w Warszawie, ul. Pułkowa oraz w segmencie stacji franczyzowych Stacja Paliw LOTOS w Lesznie, ul.
Poznańska. Organizatorem konkursu wydawca miesięcznika Stacja Benzynowa.
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Jakość zarządzania
1. Grupa LOTOS zajęła 3. miejsce w giełdowym rankingu Złota Akcja TSR 2012, zorganizowanym przez Grupę Onet.pl.
Total Shareholder Return jest wskaźnikiem, który pozwala ocenić umiejętność kreowania wartości dla akcjonariuszy
przez przedsiębiorstwo w danym okresie. Jest to miernik łączący dwie perspektywy, z których analizuje się wyniki
przedsiębiorstwa - wewnętrzną i zewnętrzną. Perspektywa wewnętrzna to decyzje spółki o wypłaconej gotówce,
podziale bądź łączeniu nominalnej wartości akcji. Zewnętrzna jest oparta o kurs akcji ustalany na wolnym rynku i
uwzględnia poglądy dużej grupy inwestorów giełdowych. W badaniu zostały uwzględnione dwa okresy – trzyletni (20092011) i dziesięcioletni (2002- 2011).
2. W corocznych rankingach największych polskich spółek Lista 500 Grupa LOTOS zajęła 2. miejsce, awansując o trzy
pozycje rok do roku. Rankingi za 2011 r. przygotowały redakcja dziennika Rzeczpospolita oraz tygodnika Polityka.
Spółka znalazła się w pierwszej dziesiątce największych firm Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu przygotowanym
przez Deloitte i dziennik Rzeczpospolita. Koncern awansował w rankingu z 11. miejsca na 7. Grupa LOTOS znalazła się
także na 6. miejscu największych firm Europy Środkowej w badaniu przeprowadzonym przez COFACE.
3. Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS został uznany jednym z Najlepszych menadżerów na czas kryzysu
w zestawieniu Bloomberg Businessweek Polska TOP 20.
4. Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS został laureatem Polskiej Honorowej Nagrody Jakości w XVIII
edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości. Nagroda została ustanowiona w 1995 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą,
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Fundację Teraz Polska.
5. Spółka LOTOS Oil po raz trzeci z rzędu została laureatem konkursu o tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki. Spółka
uzyskała ten tytuł w kategorii Partner Firm Zagranicznych. Konkurs organizuje Business Centre Club pod honorowym
patronatem Ministra Spraw Zagranicznych. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców
w promocję Polski na arenie międzynarodowej, jako wiarygodnego partnera gospodarczego.
6. Spółka LOTOS Czechowice została wyróżniona w XII edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich

przedsiębiorstw województwa śląskiego. Certyfikat Gazela Biznesu odebrał prezes Zarządu Tadeusz Szkudlarski.

7. Spółka LOTOS Asfalt została uhonorowana tytułem Rynkowy Lider Innowacji 2012. Nagrodę przyznaje Dziennik
Gazeta Prawna. Spółkę doceniono za innowacyjne rozwiązania, inwestycje, najwyższą jakość produktów, usług, obsługi
klientów oraz najwyższą jakość wdrożonego standardu zarządzania.
8. Spółki LOTOS Asfalt i LOTOS Serwis zostały laureatami tytułu Diament Forbesa 2012 w kategorii największych
przedsiębiorstw, których przychody przekraczają wartość 250 mln zł. Zestawienie Diamenty Forbesa przygotowała firma
Dun & Bradstreet. Znalazły się w nim przedsiębiorstwa z całej Polski, które najdynamiczniej zwiększyły swoją wartość na
przestrzeni ostatnich lat.
9. Instytut Rachunkowości i Podatków (IRiP) ogłosił wyniki konkursu The Best Annual Report 2011 według MSSF/MSR.
Grupa LOTOS zajęła 3. miejsce w kategorii przedsiębiorstwa za Zintegrowany Raport Roczny 2011.
10. Henryk Gruca, Prezes Zarządu LOTOS Kolej został laureatem konkursu Człowiek Roku – Przyjaciel Kolei. Jego
organizatorami są PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Railway Business Forum. Nagroda przyznawana jest za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie kolejnictwa. Kryteria brane pod uwagę przez kapitułę przy wyborze laureatów dotyczą
sukcesów i wyjątkowych osiągnięć m.in. w działalności gospodarczej, wprowadzaniu nowych technologii, rozwoju kolei
pasażerskiej i towarowej, inwestycjach infrastrukturalnych, promocji kolei, działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej
oraz działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
11. Spółka LOTOS Kolej została laureatem konkursu Lider Transportu Szynowego 2012, organizowanego przez redakcję
czasopisma Transport i Komunikacja oraz związek pracodawców Forum Transportu Szynowego. Celem konkursu jest
promocja firm i instytucji, które swoją działalnością, wyrobami, usługami lub produktami zasługują na szczególne
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wyróżnienie i naśladowanie, przyczyniając się do rozwoju, poprawy bezpieczeństwa, wzrostu efektywności i promocji
transportu szynowego w Polsce.
12. Podczas gali z okazji Święta Kolejarza 2012, zorganizowanej w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie,

odznaczenia Prezydenta RP – Złote Medale za długoletnią służbę - otrzymali Henryk Gruca, Prezes Zarządu LOTOS
Kolej i Mirosław Łosiński, Dyrektor ds. Operacyjnych. Ponadto 10 pracowników LOTOS Kolej zostało wyróżnionych
medalami resortowymi Zasłużony dla transportu RP.

13. Spółka LOTOS Kolej otrzymała nagrodę MediaKreator w kategorii event, ambient, konferencje. Najwyższe oceny zebrał
zgłoszony do konkursu kanał YouTube Poznaj Kolej z LOTOS Kolej. Statuetką MediaKreator wyróżniane są firmy z
branży kolejowej, które prowadzą aktywną politykę informacyjno-promocyjną oraz wprowadzają nowatorskie sposoby
komunikacji ze swoim otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Organizatorem konkursu jest KOW media & marketing.
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