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LIST PREZESA ZARZÑDU
GRUPY LOTOS
[1.1]

oddajemy w Paƒstwa r´ce drugi Raport spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci 
prezentujàcy w sposób kompleksowy ekonomiczne, Êrodowiskowe i spo-
∏eczne aspekty dzia∏alnoÊci Grupy Kapita∏owej LOTOS w 2008 roku. 
Miniony rok przyniós∏ wa˝ne dla jakoÊci polityki spo∏ecznej koncernu 
decyzje. Mam na myÊli uchwalenie przez Zarzàd Strategii spo∏ecznej od-
powiedzialnoÊci Grupy Kapita∏owej LOTOS do 2012 r., zobowiàzanie do 
cyklicznego raportowania post´pów w jej realizacji oraz rozpocz´cie 
prac wdra˝ajàcych jednolite standardy post´powania w skali Grupy Ka-
pita∏owej.
O tym, ̋ e dzia∏ania te majà istotny wp∏yw na ca∏okszta∏t procesów zarzàd-
czych dowiod∏o tempo i zasi´g wypracowanego przez koncern u progu 
2009 r. programu walki ze spowolnieniem gospodarczym. W pracach 
nad wdro˝eniem Pakietu Antykryzysowego, dzi´ki opartej na dialogu 
wspó∏pracy wewnàtrz organizacji, Spó∏ka przezwyci´˝y∏a niesprzyjajàce 
okolicznoÊci. Pracownicy Grupy Kapita∏owej uzyskali rzetelnà wiedz´ 
o potencjalnych zagro˝eniach i dzia∏aniach, które trzeba podjàç dla 
ich neutralizacji. Decyzje Grupy LOTOS w obliczu kryzysu by∏y jednymi 
z pierwszych w Polsce, podj´tymi na takà skal´. A opinie pracowni-
ków zaprezentowane w niniejszym Raporcie dowodzà, ˝e ca∏a firma 
pozytywnie zda∏a ten egzamin. W znacznym stopniu osiàgni´cie celów 
Pakietu Antykryzysowego nie by∏oby mo˝liwe bez wczeÊniejszej dobrej 
praktyki zaanga˝owania i wspó∏pracy wszystkich szczebli i podmiotów 
organizacji oraz towarzyszàcego im poczucia odpowiedzialnoÊci za przy-
sz∏oÊç koncernu i los ludzi w nim pracujàcych.

Konsekwentna realizacja przez Grup´ LOTOS strategii biznesowej, w po-
∏àczeniu z jasno okreÊlonymi celami w zakresie zrównowa˝onego roz-
woju, s∏u˝y dalszemu wzrostowi wartoÊci koncernu oraz zwi´kszaniu 
jego udzia∏ów w coraz bardziej konkurencyjnym rynku przy jednoczes-
nym poszanowaniu oczekiwaƒ kluczowych grup interesariuszy. 
Realizacja strategicznego Programu 10+, b´dàcego jednà z najwi´k-
szych inwestycji przemys∏owych prowadzonych obecnie w Europie 
Ârodkowo-Wschodniej, majàcà jednoczeÊnie wp∏yw na bezpieczeƒstwo 
energetyczne kraju, wymaga od Grupy LOTOS zachowania najwy˝szych 
standardów w zakresie relacji z partnerami biznesowymi, ochrony Êro-
dowiska i zasobów naturalnych, stosunków z pracownikami i podwyko-
nawcami, instytucjami finansowymi i inwestorami. Konkretne efekty 
wyt´˝onej pracy przy realizacji Programu 10+, w postaci pierwszych 
uruchamianych instalacji, widoczne b´dà ju˝ poczàwszy od lata tego 
roku. RównoczeÊnie jednak naszymi praktykami zarzàdczymi, stosowa-
nymi w tym z∏o˝onym procesie inwestycyjnym, pracujemy na reputacj´ 
i d∏ugofalowe zaufanie do marki LOTOS.
Ubieg∏oroczna dzia∏alnoÊç Grupy LOTOS, poza Programem 10+, skupi∏a si´ 
równie˝ na dynamicznym rozwoju segmentu poszukiwawczo-wydobyw-
czego. Na prze∏omie 2009 r. i 2010 r. planowane jest uruchomienie wydo-
bycia na z∏o˝u zlokalizowanym na Morzu Pó∏nocnym. Otrzymane kolejne 
koncesje na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na norweskim szel-
fie kontynentalnym stanowià wyraz uznania dla kompetencji i zaufania, 
jakim norweskie w∏adze obdarzy∏y polskà firm´. Tak˝e na Morzu Ba∏tyckim
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Pawe∏ Olechnowicz
Prezes Zarzàdu
Dyrektor Generalny
Grupa LOTOS S.A.

realizowano w minionym roku konkretne przedsi´wzi´cia, których wy-
miernym efektem jest wzrost wydobycia ropy naftowej o oko∏o 40 proc. 
w porównaniu z 2007 r. Wszystko zaÊ przy zastosowaniu tzw. najlepszych 
mo˝liwych praktyk w ca∏ym ∏aƒcuchu technologicznym, gwarantujàcych 
bezpieczeƒstwo pracowników i poszanowanie Êrodowiska naturalnego.
Równie˝ w dzia∏alnoÊci handlowej Grupa LOTOS odnotowa∏a kolejny rok 
wzrostu udzia∏ów w rynku. Poza konsekwentnie realizowanà strategià 
w tym obszarze, to bez wàtpienia efekt dobrego standardu zarzàdzania 
relacjami z klientami budowanego w skali Grupy Kapita∏owej na prze-
strzeni ostatnich lat. Wzmacnianie tych relacji, równie˝ przez promocj´ 
i wspieranie dobrych praktyk spo∏ecznie odpowiedzialnego biznesu 
wÊród naszych kontrahentów i dostawców, jest jednym z celów firmy.

Pomimo widocznego spowolnienia gospodarczego i niesprzyjajàcych 
warunków rynkowych, Grupa LOTOS nie zaniecha budowania trwa∏ych 
podstaw swojej dzia∏alnoÊci w zgodzie z ideà spo∏ecznej odpowiedzial-
noÊci. Naszym celem jest zwi´kszanie spójnoÊci spo∏ecznej w otoczeniu 
koncernu, promowanie innowacyjnoÊci naszych pracowników, wspie-
ranie polityki paƒstwa w dziedzinie zrównowa˝onego rozwoju przy 
zachowaniu równowagi przyrodniczej w obszarze oddzia∏ywania re-
alizowanych inwestycji. Jestem przekonany, ˝e dzi´ki porozumieniu 
spo∏ecznemu osiàgni´temu wewnàtrz Spó∏ki, z sukcesem zrealizujemy 
nasze ambitne zamierzenia zarówno w wymiarze spo∏ecznym, jak i eko-
nomicznym – z korzyÊcià dla wszystkich interesariuszy zainteresowanych 
pomyÊlnym rozwojem Grupy LOTOS.
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[1.2]

Dzia∏alnoÊç Grupy Kapita∏owej LOTOS w istotnym stopniu nara˝ona jest 
na ryzyka zewn´trzne wynikajàce z ogólnej sytuacji makroekonomicznej 
kraju i Êwiata. Sà to w g∏ównej mierze ryzyka zwiàzane ze zmiennoÊcià 
stóp procentowych i kursów wymiany walut, zmiennoÊcià cen surow-
ców i mar˝ rafineryjnych, ryzyka cen uprawnieƒ do emisji CO2, a tak˝e 
ryzyka zwiàzane z dost´pnoÊcià do surowców i êróde∏ finansowania. 
Wp∏yw na dzia∏alnoÊç majà tak˝e ryzyka zwiàzane ze zmiennoÊcià re-
gulacji prawnych, zmianami w polityce paƒstwa oraz wynikajàce z tego 
zmiany celów strategicznych. 
W dobie globalnego spowolnienia gospodarczego i du˝ej zmiennoÊci 
cen surowców i produktów naftowych oraz gwa∏townych, stosunkowo 
du˝ych zmian kursów walut najistotniejsze dla rozwoju koncernu jest ter-
minowe ukoƒczenie inwestycji Programu 10+, rozpocz´cie uzyskiwania 
korzyÊci z zainwestowanego kapita∏u, uzyskanie dost´pu do kolejnych 
w∏asnych z∏ó˝ ropy naftowej na Morzu Ba∏tyckim oraz norweskim szel-
fie kontynentalnym, a tak˝e wzmocnienie pozycji rynkowej i zwi´kszenie 
efektywnoÊci sprzeda˝y zarówno w kraju, jak i za granicà. 
Jednym z kluczowych celów jest stopniowy rozwój skali wydobycia 
z w∏asnych z∏ó˝ ropy. Zgodnie ze strategià Grupy LOTOS za∏o˝ono istotne

zwi´kszenie nak∏adów inwestycyjnych na segment poszukiwaƒ i wy-
dobycia ropy naftowej. Strategia zak∏ada, i˝ do 2012 r. Spó∏ka b´dzie 
wydobywaç ok. 1 mln ton ropy rocznie, czyli co najmniej 10% swoich 
zdolnoÊci przerobowych. Do 2015 r. wydobycie ma wzrosnàç do 20% 
przerobu.
Z uwagi na Êwiatowe spowolnienie gospodarcze plany wydobywcze 
mogà zostaç zweryfikowane. W 2008 r. w Grupie LOTOS kontynuowano 
dzia∏ania zwiàzane z przyj´tà strategià dywersyfikacji dostaw ropy naf-
towej, koncentrujàc si´ na najwa˝niejszych aspektach niniejszego celu 
strategicznego: bezpieczeƒstwie dostaw ropy naftowej i poprawie kon-
kurencyjnoÊci poprzez pe∏ne wykorzystanie nadmorskiej lokalizacji w∏as-
nej rafinerii. 
Grupa LOTOS, dzia∏ajàc w otoczeniu makroekonomicznym, które ma du-
˝y wp∏yw na realizowanà mar˝´ sprzeda˝y, jest nara˝ona na niekorzystny 
wp∏yw czynników rynkowych, zw∏aszcza w sytuacji kryzysu gospodarcze-
go. W takiej sytuacji, szczególnego znaczenia nabiera jakoÊç ̋ ycia gospo-
darczego w aspekcie wiarygodnoÊci i p∏ynnoÊci kontrahentów bezpoÊred-
nich, która zale˝y z kolei od p∏ynnoÊci ich p∏atników. Dlatego tak wa˝na 
dla Spó∏ki jest polityka zabezpieczania transakcji i kontroli nale˝noÊci.
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W celu ograniczenia prawdopodobieƒstwa wystàpienia wspomnianych 
zdarzeƒ niepo˝àdanych, w tym tak˝e chorób zawodowych i niekorzyst-
nych skutków zdrowotnych, zwiàzanych z pracà wykonywanà przez 
pracowników Spó∏ki, szczególnà rang´ nadaje si´ inicjatywom i dzia-
∏aniom profilaktycznym. Zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa 
oraz uregulowaniami wewn´trznymi, systematycznie identyfikuje si´ za-
gro˝enia na stanowiskach pracy i ocenia ryzyko zawodowe. Stosowane 
powszechnie Êrodki i zabezpieczenia w dziedzinie bezpieczeƒstwa pra-
cy, ukierunkowane sà na minimalizacj´ ryzyka procesowo-technicznego
i zdrowotnego. W procesach produkcyjnych wykorzystywane sà techno-
logie i urzàdzenia spe∏niajàce kryteria najlepszych dost´pnych technik 
BAT (ang. Best Available Techniques). Instalacje procesowe sà wyposa-
˝ane w odpowiednie systemy bezpieczeƒstwa i ochrony, w tym w wielo-
warstwowe systemy zabezpieczeƒ (tj. warstwy zapobiegania, ochrony 
i przeciwdzia∏ania). Przedmiotem szczególnej troski sà tak˝e wymo-
gi proceduralne dotyczàce znajomoÊci post´powania pracowników

z urzàdzeniami i aparatami o skomplikowanym dzia∏aniu czy u˝ytkowa-
nymi substancjami niebezpiecznymi. Zasady i wymogi systemowe w tym 
zakresie, w szczególnoÊci przestrzeganie przez pracowników przepisów 
i zasad bezpiecznego post´powania i wykonywania prac, sà bardzo rygo-
rystycznie kontrolowane i egzekwowane.
W 2008 r. Grupa LOTOS rozpocz´∏a prace przygotowawcze do wdro˝enia 
Zintegrowanego Zarzàdzania Ryzykiem Korporacyjnym. Celem prac jest 
stworzenie jednego centrum informacji o kluczowych ryzykach w Grupie 
Kapita∏owej LOTOS i ujednolicenie metod zarzàdzania ryzykami. Ukoƒ-
czenie prac prowadzonych w ramach Biura Strategii nastàpi w 2010 r. 
Kluczowe decyzje w zakresie zidentyfikowanych ryzyk oraz zasad post´-
powania b´dà rozstrzygane przez Komitet Strategii. W Grupie LOTOS 
ponadto funkcjonuje audyt wewn´trzny, który dokonuje m.in. oceny 
systemów zarzàdzania ryzykiem, a tak˝e analizy procesów biznesowych. 
Stosowne sprawozdania przedk∏adane sà Zarzàdowi i Komitetowi Audy-
tu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS.

Z dzia∏alnoÊcià koncernu wià˝à si´ równie˝ nast´pujàce kategorie ryzyka:
  ryzyka prawne o charakterze strategicznym – w ramach prowadzonych analiz strategicznych Spó∏ka wspó∏pracuje z organami administracji 
paƒstwowej, odpowiedzialnymi za tworzenie i realizacj´ strategii rzàdu dla sektora naftowego, 

  ryzyko zaostrzenia wymagaƒ jakoÊciowych dla produktów naftowych – na bie˝àco monitorowane sà projekty nowych norm i rozporzàdzeƒ 
majàcych wp∏yw na dzia∏alnoÊç produkcyjnà i handlowà Spó∏ki,
  ryzyka Êrodowiskowe, procesowo-techniczne i zdrowotne:

 –  ryzyka Êrodowiskowe: ryzyko braku dostatecznej liczby uprawnieƒ do emisji CO2, ryzyko wystàpienia powa˝nej awarii przemys∏owej, skutku-
jàce zrzutami ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeƒ do powietrza, wód i/lub gruntu oraz ryzyka nie spe∏nienia wymogów przepisów prawa 
Êrodowiskowego (krajowego i wspólnotowego),

 –  ryzyka procesowo-techniczne: dotyczàce zw∏aszcza zagro˝eƒ zwiàzanych z przerabianymi substancjami, stosowanymi procesami technolo-
gicznymi, u˝ytkowanymi aparatami i urzàdzeniami, a tak˝e warunkami operacyjnymi zwiàzanymi m.in. z parametrami wysokich ciÊnieƒ i tem-
peratur, 

 –  ryzyka zdrowotne: dotyczàce nara˝enia pracowników na oddzia∏ywanie czynników niebezpiecznych i ucià˝liwych, zwiàzanych z wykonywanà 
pracà i bliskoÊcià prowadzonych procesów technologicznych, mogàcych w konsekwencji prowadziç do wyst´powania wypadków przy pracy, 
czy chorób zawodowych. 
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Nazwa

Niniejszy Raport spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci dotyczy dzia∏alnoÊci Grupy Kapita∏owej Grupy LOTOS S.A. (Grupa Kapita∏owa LOTOS, Grupa), 
w szczególnoÊci zaÊ jednostki dominujàcej, tj. Grupy LOTOS S.A. (Grupa LOTOS, Spó∏ka).

NAZWA
[2.1]

PROFIL I OBSZAR
DZIA¸ALNOÂCI
[2.2, 2.5, 2.6]

*
Akcje serii A:
11.796.970 sztuk = 10,38%
Akcje serii B:
35.000.000 sztuk = 30,78%

Profil i obszar dzia∏alnoÊci

Grupa LOTOS to ogólnopolski koncern naftowy zajmujàcy si´ wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzeda˝à hurtowà i detalicznà wy-
sokiej jakoÊci produktów naftowych.
Spó∏ka dostarcza na rynek m.in. benzyn´ bezo∏owiowà, olej nap´dowy, olej opa∏owy oraz paliwo lotnicze. Koncern jest równie˝ liderem w produkcji 
i sprzeda˝y w Polsce olejów silnikowych, asfaltów oraz parafin (marka Prometeo). Wielu klientom w kraju znany jest poprzez sieç stacji paliw LOTOS 
oraz wyró˝niane w swoich kategoriach produkty, takie jak paliwa premium LOTOS Dynamic czy te˝ cieszàcy si´ du˝ym zainteresowaniem program 
lojalnoÊciowy LOTOS Navigator. Za granicà uznanie zdoby∏a przede wszystkim marka olejowa, czyli rodzina olejów silnikowych LOTOS.

Grupa LOTOS jest Spó∏kà Akcyjnà, której akcje notowane sà od 9 czerwca 2005 r. na warszawskiej Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych. Kapita∏ zak∏a-
dowy Grupy LOTOS wed∏ug stanu na 31 grudnia 2008 r. wynosi∏ 113.700.000 z∏ i dzieli∏ si´ na 113.700.000 akcji zwyk∏ych imiennych i na okaziciela 
o wartoÊci nominalnej 1 z∏ ka˝da.

Struktura w∏asnoÊci kapita∏u zak∏adowego Grupy LOTOS w dniu 31 grudnia 2008 r. przedstawia∏a si´ nast´pujàco: 

51,91% Nafta Polska S.A.   6,93% Skarb Paƒstwa 41,16% Pozostali* (akcje serii A i B) 

Akcjonariusz Liczba akcji Udzia∏ w %

Nafta Polska S.A. 59.025.000 51,91

Skarb Paƒstwa 7.878.030 6,93 

Pozostali* (akcje serii A i B) 46.796.970 41,16 

Razem 113.700.000 100,00 

W dniu 31 grudnia 2008 r. Nafta Polska S.A. by∏a w∏aÊcicielem 
51,91% akcji Grupy LOTOS. 
Nafta Polska jest spó∏kà kontrolowanà przez Skarb Paƒstwa, 
który 31 grudnia 2008 r. posiada∏ bezpoÊrednio 6,93% akcji Grupy 
LOTOS. Na koniec 2008 r., bezpoÊrednio i poÊrednio, 
Skarb Paƒstwa posiada∏ 58,84% akcji Spó∏ki. 

Od publikacji poprzedniego Raportu spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci 
kapita∏ zak∏adowy nie zmieni∏ si´.
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Zgodnie ze Statutem Spó∏ka prowadzi dzia∏alnoÊç na terenie Polski oraz 
za granicà. W sk∏ad ogólnopolskiej Grupy Kapita∏owej, oprócz Grupy 
LOTOS (spó∏ka matka, zarzàdza rafinerià gdaƒskà) oraz spó∏ek: LOTOS 
Czechowice S.A., LOTOS Jas∏o S.A. i firmy poszukiwawczo-wydobywczej 
Petrobaltic S.A., która prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod 
dna Ba∏tyku, wchodzi 13 spó∏ek ze znakiem LOTOS. Jedna z nich ma 
swojà siedzib´ na Litwie, a druga w Norwegii. Poprzez zlokalizowanà 
w∏aÊnie w Norwegii spó∏k´ zale˝nà Petrobaltic – LOTOS Exploration and 
Production Norge AS – koncern obecny jest na norweskim szelfie konty-
nentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze.

Na koniec 2008 r. w Grupie Kapita∏owej LOTOS by∏o zatrudnionych 4.878 
osób. Skonsolidowane aktywa wynios∏y 12.202 mln z∏.
Przerób ropy naftowej przez rafineri´ w Gdaƒsku w 2008 r. wyniós∏ po-
nad 6,2 mln ton i by∏ w stosunku do roku poprzedniego wi´kszy o oko∏o 
50 tys. ton. Udzia∏ koncernu w krajowym rynku paliw ogó∏em wyniós∏ 
w 2008 r. 25,4% i by∏ wy˝szy o 1,4% w porównaniu z 2007 r.
Skonsolidowane przychody ze sprzeda˝y Grupy Kapita∏owej LOTOS wy-
nios∏y w 2008 r. 16.294,7 mln z∏. To wzrost o 24% w porównaniu z 2007 r. 
Grupa LOTOS osiàgn´∏a w minionym roku parametry operacyjne lepsze 
ni˝ w 2007 r. Na ostateczny wynik wp∏yn´∏y jednak w sposób niekorzyst-
ny dwie kluczowe okolicznoÊci. Grupa LOTOS odczu∏a nag∏y spadek ceny 
ropy naftowej ze 147 USD za bary∏k´ do ok. 30–40 USD w koƒcu roku 
oraz gwa∏towne za∏amanie kursu z∏otego w stosunku do amerykaƒ-
skiej waluty. Spadek kursu z∏otówki do dolara niekorzystnie wp∏ynà∏ na 
wyniki finansowe. Nastàpi∏o bardzo powa˝ne, ksi´gowe przeszacowa-
nie wartoÊci zapasów strategicznych ropy i paliw, które Grupa LOTOS 
musi utrzymywaç z mocy prawa. Po∏àczone dzia∏anie tych czynników 
spowodowa∏o, ˝e wynik netto Spó∏ki w 2008 r. by∏ ujemny. Gdyby nie 
obcià˝enia wynikajàce z przeceny zapasów, ubieg∏y rok zakoƒczy∏by si´ 
zyskiem operacyjnym na szacunkowym poziomie 470,5 mln z∏. 

Grupa Kapita∏owa LOTOS realizuje przyj´tà trzy lata temu strategi´ roz-
woju. W czerwcu 2008 r. dokonano aktualizacji jej g∏ównych za∏o˝eƒ, 
do których – w perspektywie roku 2012 – nale˝y uzyskanie kolejnych dos-
t´pów do z∏ó˝ ropy naftowej na Morzu Ba∏tyckim, Pó∏nocnym i Norwes-
kim, zwi´kszenie stopnia wielkoÊci i g∏´bokoÊci przerobu rafinerii w Gdaƒ-
sku oraz dalszy dynamiczny rozwój sprzeda˝y produktów naftowych. 
Dokonana aktualizacja ma zwiàzek z nowym zdefiniowaniem kluczo-
wych programów strategicznych, podj´tymi przez koncern dzia∏aniami

w zakresie zwi´kszania bezpieczeƒstwa energetycznego kraju oraz przy-
j´tymi i zapowiadanymi zmianami w dyrektywach Unii Europejskiej do-
tyczàcymi sektora paliwowo-energetycznego.

G∏ównym elementem strategii rozwoju Grupy Kapita∏owej LOTOS jest re-
alizacja Programu 10+. Celem Programu jest m.in. zwi´kszenie w 2010 r. 
zdolnoÊci przerobowych gdaƒskiej rafinerii o oko∏o 75%, tj. do 10,5 mln 
ton rocznie. Koncern zak∏ada te˝ wzrost udzia∏u do 2012 r. w krajowym 
rynku paliw do 30%. 

Grupa Kapita∏owa LOTOS w swoim dà˝eniu do zrównowa˝onego rozwo-
ju stosuje nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiàzania wynikajà-
ce z nowych trendów w polityce energetycznej Europy oraz zmieniajà-
cych si´ uwarunkowaƒ gospodarczych. Realizacja strategii wzmacnia 
pozycj´ Grupy jako silnego i efektywnie rozwijajàcego si´ podmiotu, 
odgrywajàcego znaczàcà rol´ w zapewnieniu bezpieczeƒstwa energe-
tycznego kraju oraz funkcjonujàcego zgodnie z ideà spo∏ecznej odpo-
wiedzialnoÊci biznesu. 

O pozycji konkurencyjnej koncernu Êwiadczà m.in. osiàgane w polskich 
i mi´dzynarodowych rankingach wyniki. W 2008 r. gdaƒska rafineria 
Grupy LOTOS zosta∏a uznana za najlepszà rafineri´ Europy Ârodkowo-
-Wschodniej. Wyró˝nienie przyzna∏o gremium eksperckie pod patro-
natem World Refining Association – niezale˝nej instytucji dzia∏ajàcej 
na rzecz rozwoju sektora przemys∏owo-energetycznego. Tytu∏ Rafinerii 
Roku 2008 zak∏ad otrzyma∏ z uwagi na wysoki stopieƒ wykorzystania in-
stalacji produkcyjnych oraz jeden z najwy˝szych w regionie wskaêników 
efektywnoÊci energetycznej, które publikowane sà w Studium SOLOMO-
NA. Eksperci docenili tak˝e najbardziej zaawansowany program rozwo-
jowy w tym regionie Europy, czyli Program 10+. Mi´dzynarodowa orga-
nizacja CONCAWE, zrzeszajàca wi´kszoÊç europejskich rafinerii, uznaje, 
˝e miernikami umo˝liwiajàcymi dokonywanie porównaƒ sà w∏aÊnie 
wyniki raportu SOLOMONA – badania, w ramach którego amerykaƒska 
firma konsultingowa ocenia rafinerie pod kàtem struktury, efektywnoÊci 
zu˝ycia surowców, wydajnoÊci, stopnia wykorzystania instalacji, kosz-
tów pracy, emisji zanieczyszczeƒ, zagadnienia utrzymania ruchu i temu 
podobnych. Studium SOLOMONA obejmuje 350 Êwiatowych rafinerii. 
Grupa LOTOS uczestniczy w badaniu od 2004 r. W ostatnim studium 
Spó∏ka zaj´∏a wysokie, 6. miejsce wÊród 106 rafinerii europejskich pod 
wzgl´dem efektywnoÊci energetycznej – czyli iloÊci energii opa∏owej 
i elektrycznej zu˝ywanej przez rafineri´ w stosunku do jej wielkoÊci. 

PROFIL I OBSZAR
DZIA¸ALNOÂCI
[2.2, 2.5, 2.6]
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Siedziba

Gdaƒsk

M∏awa

Gdaƒsk

Gdaƒsk

Spó∏ki bezpoÊrednio zale˝ne

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

LOTOS Gaz S.A.*

LOTOS Oil S.A. 

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Na og∏oszonej przez redakcj´ dziennika „Rzeczpospolita” oraz firm´ 
doradczo-audytorskà Deloitte we wrzeÊniu 2008 r. „LiÊcie 500 Najwi´-
kszych Firm Europy Ârodkowo-Wschodniej” Grupa LOTOS zaj´∏a wy-
sokà 18. pozycj´, poprawiajàc o jedno miejsce wynik osiàgni´ty na 
poprzedniej liÊcie za 2006 r. W zestawieniu najwi´kszych korporacji 
regionu, które za g∏ówne kryterium oceny uzna∏o wysokoÊç przycho-
dów ze sprzeda˝y w 2007 r., gdaƒski koncern wyprzedzi∏ takie firmy 
paliwowe jak Slovnaft, serbski NIS, rumuƒski Rompetrol, Unipetrol 
i rafineri´ w Mo˝ejkach. W zestawieniu „Top 20 Najwi´kszych Polskich 
Firm” wspomnianej listy Grupa LOTOS uplasowa∏a si´ na 8. miejscu. 
Z kolei wÊród 25 najwi´kszych firm surowcowo-energetycznych Europy 
Ârodkowo-Wschodniej LOTOS zajà∏ 11. pozycj´. 
W sierpniu Grupa LOTOS znalaz∏a si´ w gronie 250 najlepszych firm 
energetycznych z ca∏ego Êwiata w zestawieniu „Top 250 Global Energy 
Company for 2008” przygotowanym przez agencje Platts i Standard 
& Poor’s. Klasyfikacja uwzgl´dnia∏a 9 bran˝ energetycznych. W badaniu 
uwzgl´dniono m.in. wysokie wyniki oraz wskaêniki finansowe koncer-
nu, takie jak przychody ze sprzeda˝y, zysk netto czy stop´ zwrotu na 

zainwestowanym kapitale (ROCE). Zwrócono równie˝ uwag´ na ogrom-
ne zaanga˝owanie i poÊwi´cenie pracowników Grupy LOTOS w wypra-
cowanie przez koncern tak wysokich wyników. Ponadto w klasyfikacji 
„Przerób i Marketing” Grupa LOTOS uplasowa∏a si´ na 32. miejscu 
globalnie, a w generalnym zestawieniu porównujàcym spó∏ki z Europy, 
Bliskiego Wschodu i Afryki firma zaj´∏a 73. pozycj´. 

Potwierdzenie wysokich ocen Grupy LOTOS przynios∏y og∏oszone 
w kwietniu 2009 r. rankingi corocznie publikowane przez dziennik 
„Rzeczpospolita” i tygodnik „Polityka”. W zestawieniu 500 najwi´k-
szych firm w Polsce „Rzeczpospolitej” Grupa LOTOS uplasowa∏a si´ na 
7. miejscu i tym samym odnotowa∏a popraw´ wyniku o jedno miejsce. 
ZaÊ w rankingu 500 najwi´kszych przedsi´biorstw w Polsce opubliko-
wanym przez „Polityk´” Grupa LOTOS, podobnie jak w poprzednim 
roku, zaj´∏a 6. miejsce. Ponadto koncern zajà∏ w zestawieniu „Polityki” 
za 2008 r. 4. miejsce na liÊcie 50 najwi´kszych spó∏ek gie∏dowych oraz 
3. miejsce wÊród spó∏ek Skarbu Paƒstwa. We wszystkich tych przypad-
kach kryterium oceny by∏y przychody ze sprzeda˝y. 

PROFIL I OBSZAR
DZIA¸ALNOÂCI
[2.2, 2.5, 2.6]

STRUKTURA OPERACYJNA
[2.3, 2.4, 2.7–2.9]

* 
Spó∏ka ma swojà grup´ 
kapita∏owà

Przedmiot dzia∏alnoÊci

Sprzeda˝ krajowa benzyn bezo∏owiowych (Pb 95, Pb 98), paliw Dynamic (Pb 98, ON), 
olejów nap´dowych, lekkiego oleju opa∏owego, gazu propan-butan; 
zarzàdzanie siecià stacji paliw LOTOS

Sprzeda˝ hurtowa i detaliczna LPG; sprzeda˝ siarki

Produkcja i sprzeda˝ olejów silnikowych, olejów przemys∏owych, smarów; 
sprzeda˝ olejów bazowych i plastyfikatorów

Produkcja i sprzeda˝ asfaltów drogowych, asfaltów modyfikowanych; 
sprzeda˝ ci´˝kiego oleju opa∏owego (1% i 3%)

Struktura operacyjna

Grupa LOTOS z siedzibà w Gdaƒsku jest podmiotem dominujàcym Grupy Kapita∏owej LOTOS. Spó∏ki bezpoÊrednio zale˝ne, z wi´kszoÊciowym, 
ponad 50% udzia∏em Grupy LOTOS, wchodzàce w sk∏ad Grupy Kapita∏owej LOTOS to:

Stan w dniu 31.12.2008 r.
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Gdaƒsk

Gdaƒsk

Gdaƒsk

Gdaƒsk

Gdaƒsk

Gdaƒsk

Jas∏o

Czechowice

Jas∏o

Gdaƒsk

Litwa

Jas∏o

Gorlice

Gorlice

STRUKTURA OPERACYJNA
[2.3, 2.4, 2.7–2.9]

* 
Spó∏ka ma swojà grup´ 
kapita∏owà

1

W IV kw. 2008 r. Spó∏ka 
LOTOS Jas∏o S.A. zakoƒczy∏a 
przerób ropy naftowej.

2

W 2008 r. LOTOS Tank Sp. z o.o. 
wygasza∏a dotychczasowà 
dzia∏alnoÊç (sprzeda˝ paliw 
silnikowych) oraz 
przygotowywa∏a si´ 
do uruchomienia nowego 
profilu dzia∏alnoÊci (sprzeda˝ 
paliwa lotniczego JET-A1).

3

1 grudnia 2008 r. Grupa LOTOS 
zawar∏a z Podkarpackim 
Holdingiem Budowy Dróg 
„DROGBUD” Sp. z o.o. 
umow´ sprzeda˝y 
posiadanego pakietu akcji 
Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. 

4

Po zakoƒczeniu procesu 
likwidacji, 20.10.2008 r. Sàd Re-
jonowy w Krakowie postanowi∏ 
wykreÊliç LOTOS 
Hydrokompleks Sp. z o.o. 
w likwidacji z Krajowego 
Rejestru Sàdowego.

LOTOS Ekoenergia S.A. 

LOTOS Kolej Sp. z o.o. 

LOTOS Serwis Sp. z o.o. 

LOTOS Lab Sp. z o.o. 

LOTOS Stra˝ Sp. z o.o. 

LOTOS Ochrona Sp. z o.o.

LOTOS Parafiny Sp. z o.o.

LOTOS Czechowice S.A.*

LOTOS Jas∏o S.A.* 1

Petrobaltic S.A. *

UAB LOTOS Baltija 

LOTOS Tank Sp. z o.o.2

Rafineria Nafty „GLIMAR” S.A. * 3

LOTOS Hydrokompleks Sp. z o.o.
w likwidacji 4

Nie prowadzi dzia∏alnoÊci operacyjnej

Przewozy kolejowe produktów ropopochodnych, towarów i wagonów-cystern pró˝nych; 
Êwiadczenie us∏ug bocznicowych

Us∏ugi w zakresie utrzymania ruchu, obs∏ugi urzàdzeƒ i instalacji, wykonawstwa remontów, 
diagnostyczno-pomiarowe w bran˝ach: mechanicznej, elektrycznej 
oraz automatyki i systemów sterowania 

Us∏ugi laboratoryjne w zakresie: analityki procesowej, poboru próbek i kontroli jakoÊci, 
kontroli produktów gotowych w sieci sprzeda˝y, analityki wody, wód gruntowych i Êcieków; 
wykonywanie pomiarów i dokumentowanie warunków Êrodowiska pracy

Us∏ugi ratowniczo-gaÊnicze; organizowanie i prowadzenie dzia∏aƒ prewencyjnych, 
opiniowanie dokumentacji przeciwpo˝arowej

Us∏ugi ochrony osób i mienia, kontroli ruchu osobowego, materia∏owego i pojazdów

Produkcja i sprzeda˝ parafiny zniczowej, mas parafinowych przemys∏owych, 
parafiny standard, parafiny niskozaolejonej; produkcja i sprzeda˝ zniczy

Us∏ugi magazynowania zapasów; dystrybucja paliw

Produkcja i sprzeda˝ olejów nap´dowych, lekkich olejów opa∏owych, ci´˝kich olejów opa∏owych, 
benzyny A60, regranulatu LDPE; us∏ugi przechowywania zapasów obowiàzkowych 
i dystrybucji paliw dla Grupy LOTOS 

Poszukiwanie oraz eksploatacja z∏ó˝ ropy naftowej i gazu ziemnego

Sprzeda˝ olejów silnikowych i przemys∏owych na rynkach wschodnich; us∏ugi doradztwa dla 
Grupy Kapita∏owej LOTOS w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci handlowej na rynku litewskim

Sprzeda˝ benzyny 95, oleju nap´dowego, lekkiego oleju opa∏owego 
oraz sprzeda˝ paliwa lotniczego JET A-1

Dzia∏alnoÊç us∏ugowa (gospodarka wodno-Êciekowa, 
dzier˝awa oraz wynajem gruntów i powierzchni magazynowych)

Nie prowadzi dzia∏alnoÊci operacyjnej
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STRUKTURA OPERACYJNA
[2.3, 2.4, 2.7–2.9]

Schemat Grupy Kapita∏owej LOTOS

Stan w dniu 31.12.2008 r.

LOTOS Paliwa Sp. z o.o. 100%

LOTOS Asfalt Sp. z o.o. 100%

LOTOS Oil S.A. 100%

LOTOS Parafiny Sp. z o.o. 100%

LOTOS Tank Sp. z o.o. 100%

LOTOS Kolej Sp. z o.o. 100%

UAB LOTOS Baltija 100%

LOTOS Gaz S.A. 100%

LOTOS Ekoenergia S.A. 100%

LOTOS Stra˝ Sp. z o.o. 100%

LOTOS Lab Sp. z o.o. 100%

LOTOS Serwis Sp. z o.o. 100%

LOTOS Ochrona Sp. z o.o. 100%

LOTOS Czechowice S.A. 80,04%

RC Ekoenergia Sp. z o.o. 100%

LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. 100%

RC Serwis Sp. z o.o. 100%

KRAK GAZ Sp. z o.o. 100%

LOTOS Park Technologiczny
Sp. z o.o.

 35,58%
 28,50%
 27,45%
 8,19%

LOTOS Jas∏o S.A. 80,01%

PLASTEKOL 
Organizacja 
Odzysku S.A. 83,50%

Przedsi´biorstwo Poszukiwaƒ 
i Eksploatacji Z∏ó˝ Ropy i Gazu 
„Petrobaltic” S.A. 69%

Aphrodite 100%
Offshore Services N.V.

Miliana 0,1%
Shipping
Company Ltd. 99,9%

ENERGOBALTIC Sp. z o.o. 46,61%

AB „Naftos Gavyba” 42,70%

LOTOS Exploration & Production 
Norge AS
 100%

Grupa LOTOS S.A.
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STRUKTURA OPERACYJNA
[2.3, 2.4, 2.7–2.9] W Grupie Kapita∏owej LOTOS obowiàzuje model zarzàdzania segmentowego. Segment, jako wydzielony obszar dzia∏alnoÊci biznesowej, zarzàdzany 

jest przez wyznaczonego cz∏onka Zarzàdu, któremu podlegajà piony organizacyjne Grupy LOTOS i spó∏ki Grupy. 
Wyró˝nia si´ nast´pujàce segmenty: 

  Zarzàdczy – w uk∏adzie Grupy Kapita∏owej segment prowadzi dzia∏ania w zakresie wzrostu wartoÊci Grupy, poprzez zarzàdzanie ca∏okszta∏tem 
jej dzia∏alnoÊci, w tym opracowywanie i monitorowanie realizacji strategii, wyznaczanie kierunków rozwoju poszczególnych obszarów bizne-
sowych, koordynacj´ funkcji wsparcia (zarzàdzanie zasobami ludzkimi, zarzàdzanie g∏ównymi procesami biznesowymi, zarzàdzanie systemami, 
polityka marketingowa i komunikacyjna, polityka CSR, dzia∏alnoÊç administracyjno-prawna, IT, audyt wewn´trzny, bezpieczeƒstwo fizyczne).

  Poszukiwawczo-wydobywczy – podstawowym zadaniem segmentu jest opracowywanie strategii rozwoju dzia∏alnoÊci Grupy Kapita∏owej 
w obszarze poszukiwaƒ i wydobycia z∏ó˝ ropy naftowej i gazu, zarzàdzanie i nadzorowanie dzia∏aƒ w zakresie poszukiwaƒ i wydobycia oraz 
odpowiedzialnoÊç za realizacj´ strategii w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym.

  Operacyjny – podstawowym zadaniem segmentu jest zarzàdzanie, koordynacja i nadzór nad ca∏okszta∏tem spraw zwiàzanych z produkcjà 
rafineryjnà i technikà, w tym realizacjà Programu 10+. W obszarze zadaƒ segmentu mieÊci si´ opracowanie za∏o˝eƒ polityki produkcji rafine-
ryjnej, nadzór nad sprawami zwiàzanymi z rozwojem i badaniami w obszarze produkcji, koordynacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie 
rozwoju technicznego i technologicznego, kreowanie strategii w zakresie utrzymania i rozbudowy instalacji produkcyjnych.

   Handlowy – w zakresie aktywnoÊci segmentu mieÊci si´ zarzàdzanie procesami sprzeda˝y, zaopatrzenia i dystrybucji w Grupie Kapita∏owej, 
w tym kreowanie i realizacja polityki handlowej, planowanie sprzeda˝y dla wszystkich sektorów biznesowych, zarzàdzanie kana∏ami dystrybucji, 
zatwierdzanie planów i polityk w zakresie dzia∏alnoÊci handlowej, rozwój strategii w zakresie optymalizacji ∏aƒcucha dostaw.

  Finansowy – w zakresie aktywnoÊci segmentu mieÊci si´ zarzàdzanie ca∏okszta∏tem dzia∏alnoÊci finansowej i rachunkowej Grupy Kapita∏owej, 
w tym kreowanie polityki i monitorowanie obszaru wewn´trznych przep∏ywów kapita∏owych i dywidend, kreowanie i monitorowanie strategii 
finansowej, podatkowej i ubezpieczeniowej, zarzàdzanie procesem bud˝etowania i kontrolingu, nadzorowanie dzia∏aƒ w zakresie organiza-
cji finansowania programów rozwojowych Grupy Kapita∏owej, koordynacja wdra˝ania i przestrzegania ∏adu korporacyjnego, wypracowanie 
i wdro˝enie strategii zarzàdzania ryzykiem finansowym.

Grupa LOTOS, wÊród spó∏ek Grupy Kapita∏owej, pe∏ni rol´ integratora kluczowych funkcji zarzàdczych i wspomagajàcych.
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STRUKTURA OPERACYJNA
[2.3, 2.4, 2.7–2.9]

Zgodnie z §11 ust. 2 Statutu Spó∏ki akcjonariusz Spó∏ki, Skarb Paƒstwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Paƒstwa odwo∏a∏ Beat´ Zawadzkà 
z funkcji cz∏onka Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2008 r. i powo∏a∏ w sk∏ad Rady Nadzorczej Ma∏gorzat´ Hirszel na cz∏onka Rady Nadzorczej 
z dniem 1 lipca 2008 r.

Sk∏ad Zarzàdu Grupy LOTOS od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. przedstawia∏ si´ nast´pujàco:

1.  Pawe∏ Olechnowicz – prezes Zarzàdu, dyrektor generalny 
2.  Marek Soko∏owski – wiceprezes Zarzàdu, dyrektor ds. produkcji i rozwoju
3.  Mariusz Machajewski – wiceprezes Zarzàdu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. 

Sk∏ad Rady Nadzorczej Grupy LOTOS
od 1.01.2008 r. do 30.06.2008 r. jako Rada Nadzorcza VI kadencji:

1. Jan Stefanowicz – przewodniczàcy 
2. Henryk Siodmok – wiceprzewodniczàcy
3. Beata Zawadzka – cz∏onek
4. Marta Busz – cz∏onek
5. Izabela Emerling – cz∏onek
6. Jacek MoÊcicki – cz∏onek
7. Grzegorz Szczodrowski – sekretarz

W dniu 30 czerwca 2008 r. zakoƒczy∏a si´ kadencja Rady Nadzorczej 
i Zwyczajne Walne Zgromadzenie powo∏a∏o 
Rad´ Nadzorczà VII kadencji w sk∏adzie: 

1. Wies∏aw Skwarko – przewodniczàcy
2. Leszek Starosta 
3. Jan Stefanowicz
4. Rados∏aw Barszcz
5. Piotr Chajderowski
6. Mariusz Obszyƒski 

W 2008 r. Rada Nadzorcza i Zarzàd Spó∏ki dzia∏a∏y w nast´pujàcym sk∏adzie osobowym:

Od 1.07.2008 r. do 31.12.2008 r. sk∏ad Rady Nadzorczej VII kadencji przedstawia∏ si´ nast´pujàco:

1. Wies∏aw Skwarko – przewodniczàcy 
2.  Leszek Starosta – wiceprzewodniczàcy (wybór na wiceprzewodniczàcego w dniu 12 sierpnia 2008 r.)
3. Jan Stefanowicz – cz∏onek
4. Rados∏aw Barszcz – cz∏onek
5. Piotr Chajderowski – cz∏onek
6. Ma∏gorzata Hirszel – cz∏onek
7.  Mariusz Obszyƒski – sekretarz (wybór na sekretarza w dniu 12 sierpnia 2008 r.)
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NAGRODY I WYRÓ˚NIENIA
[2.10] Dzia∏alnoÊç Grupy LOTOS oraz jej spó∏ek zale˝nych jest cz´sto nie tylko dostrzegana, ale i pozytywnie oceniana przez otoczenie. Jednym z dowodów 

tego sà nagrody i wyró˝nienia, jakie firma otrzymuje. Wiele z nich dotyczy wartoÊci szczególnie wa˝nych dla spo∏eczeƒstwa – jakoÊci produktów 
i us∏ug, jakoÊci polityki zarzàdzania zasobami ludzkimi, czy wspó∏pracy z lokalnymi spo∏ecznoÊciami. 

Rok 2008 przyniós∏ Grupie Kapita∏owej LOTOS wa˝nà nagrod´ z tytu∏u wydanego w ubieg∏ym roku pierwszego Raportu spo∏ecznej odpowiedzial-
noÊci za lata 2006–2007, uznanego przez jury pod przewodnictwem prof. Witolda Or∏owskiego za najlepszy raport spo∏eczny 2008 r. Potwier-
dzeniem jakoÊci komunikacji firmy z interesariuszami sta∏o si´ zwyci´stwo w kwietniu 2009 r. w presti˝owym ogólnopolskim rankingu odpowie-
dzialnych firm „CSR 24/7”. Wyniki rankingu podsumowa∏y badania wiarygodnoÊci dzia∏aƒ odpowiedzialnego biznesu wÊród 39 najwi´kszych firm 
reprezentujàcych 13 sektorów gospodarki. Grupa LOTOS zosta∏a zwyci´zcà tegorocznej edycji, uzyskujàc 14,5 pkt na 24 mo˝liwe. Koncern okaza∏ 
si´ liderem w takich obszarach jak relacje z interesariuszami i odpowiedzialnoÊç za Êrodowisko. Jury podkreÊli∏o w swoim werdykcie, ˝e na dobry 
wynik firmy wp∏ynà∏ te˝ raport spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu, który jako jeden z nielicznych w Polsce powsta∏ w nawiàzaniu do standar-
du raportowania Global Reporting Initiative. Organizatorem konkursu by∏a mi´dzynarodowa firma doradcza Braun & Partners wspólnie z Polskà 
Konfederacjà Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. 

Poni˝ej zaprezentowano wyró˝nienia otrzymane przez podmioty Grupy Kapita∏owej LOTOS w 2008 r. i pierwszym pó∏roczu 2009 r.

Rok 2008

6. miejsce w rankingu najbardziej podziwianych spó∏ek gie∏dowych oraz 10. miejsce w rankingu najwy˝ej 
ocenianych 346 zarzàdów spó∏ek gie∏dowych w ankiecie dziennika „Puls Biznesu” i agencji Pentor Research 
International przeprowadzonej wÊród 180 analityków, maklerów i doradców inwestycyjnych

Mecenas Kultury Miasta Sopotu – wyró˝nienie przyznawane co roku przez kapitu∏´ z∏o˝onà z przedstawicieli 
sopockich instytucji kulturalnych oraz trójmiejskich mediów

Gazela Biznesu – nagroda dla najbardziej dynamicznych ma∏ych i Êrednich firm przyznana po raz drugi 
z rz´du przez dziennik „Puls Biznesu” i Coface Poland

Gazela Biznesu – nagroda dla najbardziej dynamicznych ma∏ych i Êrednich firm przyznana
po raz drugi z rz´du przez dziennik „Puls Biznesu” i Coface Poland

Certyfikat The European Greenlight Programme za wprowadzenie na stacjach 
technologii zmniejszajàcej zu˝ycie energii na cele oÊwietleniowe

Nagroda Business Centre Club za zas∏ugi dla rozwoju pomorskiej przedsi´biorczoÊci 
oraz kreowanie wizerunku rzetelnego pracodawcy

Medal Europejski przyznany przez Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club 
oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo∏eczny

Styczeƒ

Luty

Marzec

Kwiecieƒ

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

LOTOS Parafiny

LOTOS Kolej

LOTOS Paliwa

Grupa LOTOS

LOTOS Gaz
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NAGRODY I WYRÓ˚NIENIA
[2.10] 4. miejsce wÊród spó∏ek gie∏dowych, 6. miejsce wÊród najwi´kszych polskich przedsi´biorstw 

i 7. miejsce wÊród najbardziej zyskownych firm 2007 r. na „LiÊcie 500” tygodnika „Polityka” 

8. miejsce na „LiÊcie 500” dziennika „Rzeczpospolita”

Film korporacyjny uznany za jeden z dwóch najlepszych w przeglàdzie MEDIAL 2008 
na VII Kongresie Public Relations

Tytu∏ „Produkt Roku” dla paliw Dynamic przyznany przez Polskà Izb´ Paliw P∏ynnych 
podczas Mi´dzynarodowych Targów Stacja Paliw

Oleje silnikowe LOTOS numerem 1 na krajowym rynku wed∏ug badaƒ MOTO SCAN 2008 
przeprowadzonych przez Qualifact Badania Rynkowe i Doradztwo

Laureat IX edycji Konkursu Lider Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi organizowanego 
przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, wspieranego przez Narodowy Bank Polski

Laureat XVIII edycji Konkursu „Teraz Polska” za asfalty modyfikowane MODBIT

10. diament do Z∏otej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu za wyniki ekonomiczne, 
jakoÊç i nowoczesnoÊç produktów, zaanga˝owanie w dzia∏alnoÊç charytatywnà 
i dba∏oÊç o Êrodowisko w konkursie organizowanym przez Business Centre Club 

Marka Wysokiej Reputacji w Biznesie – 2. miejsce wÊród najlepiej znanych i cenionych polskich marek 
(producentów) w rankingu PremiumBrand opublikowanym przez „Puls Biznesu” 

18. miejsce na liÊcie 500 najwi´kszych firm Europy Ârodkowo-Wschodniej dziennika „Rzeczpospolita” 
oraz firmy doradczej Deloitte Polska

8. miejsce na liÊcie „Top 20” najwi´kszych polskich firm dziennika „Rzeczpospolita” 
oraz firmy doradczej Deloitte Polska

Tytu∏ Lidera Informatyki 2008 przyznany przez magazyn „ComputerWorld” 
za sposób zarzàdzania informatykà, dopasowanie rozwiàzaƒ do strategii biznesowej 
oraz jakoÊç i nowoczesnoÊç wdro˝eƒ

Tytu∏ Rafineria Roku 2008 przyznany przez ekspertów World Refining Association 

Kwiecieƒ

Maj

Czerwiec

Sierpieƒ

Wrzesieƒ

Paêdziernik

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

LOTOS Paliwa

LOTOS Oil

Grupa LOTOS

LOTOS Asfalt

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS
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Tytu∏ Partner 2008 przyznany przez Jacka Protasa, marsza∏ka województwa Warmiƒsko-Mazurskiego 
za wspieranie dzia∏aƒ w obszarze kultury w województwie

Tytu∏ Top Produkt Pomorza 2008 dla benzyny LOTOS Dynamic 98 przyznany przez czytelników 
gazety „Polska Dziennik Ba∏tycki”

Medal Europejski dla paliwa LOTOS Dynamic w XVII edycji konkursu organizowanego 
przez Business Centre Club

Tytu∏ Najlepszy Produkt Targów HPS (Hydraulika, Pneumatyka, Sterowania i Nap´dy) 
dla oleju Hydromil Super L-HV 68 za jego innowacyjnoÊç i wysokà jakoÊç

1. miejsce dla „Raportu Spo∏ecznej OdpowiedzialnoÊci Grupy Kapita∏owej LOTOS 2006-2007” 
w konkursie „Raporty Spo∏eczne 2008”, organizowanym przez PricewaterhouseCoopers, 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu i CSR Consulting

19. pozycja marki LOTOS w V edycji Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek (MARQA 2008) 
opublikowanym przez „Rzeczpospolità”. WartoÊç marki LOTOS wzros∏a w ciàgu roku o 30%.

Tytu∏ Oil Deal of the Year przyznany przez grup´ Thompson Reuters za kredytowanie Programu 10+

Tytu∏ European Petrochemicals Deal of the Year 2008 przyznany 
przez Project Finance Magazine (Euromoney) za zorganizowanie finansowania Programu 10+

Tytu∏ Diament Forbesa 2009

1. miejsce w ogólnopolskim rankingu „CSR 24/7” organizowanym przez firm´ doradczà 
Braun & Partners wspólnie z Polskà Konfederacjà Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. 
Ranking ocenia spo∏ecznà odpowiedzialnoÊç firm.

Tytu∏ Business Superbrands Polska przyznany w kolejnej edycji projektu oceniajàcego si∏´ marek na rynku 
konsumenckim i biznesowym przez mi´dzynarodowà organizacj´ The Superbrands Ltd.

5. miejsce w „Ratingu CSR 24/7” przeprowadzonym wÊród 100 firm z Europy Ârodkowo-Wschodniej 
zorganizowanym przez Braun&Partners Network. Najwy˝sza lokata polskiej firmy w rankingu.

Laureat X edycji Konkursu Lider Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi organizowanego przez Instytut Pracy 
i Spraw Socjalnych, pod Honorowym Patronatem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.

Paêdziernik

Listopad

Grudzieƒ

Styczeƒ

Marzec

Kwiecieƒ

Czerwiec

Grupa LOTOS

LOTOS Paliwa

LOTOS Paliwa

LOTOS Oil

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

LOTOS Kolej

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

NAGRODY I WYRÓ˚NIENIA
[2.10]

Pierwsze pó∏rocze 2009 roku
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Global Reporting Initiative (GRI) jest niezale˝nà instytucjà dzia∏ajàcà na rzecz rozwijania i propagowania tzw. wytycznych zrównowa˝onego roz-
woju (Sustainability Reporting Guidelines). Zastosowanie wytycznych GRI ma zasi´g globalny. Mogà z nich korzystaç wszystkie firmy, które chcà 
sk∏adaç kompleksowe sprawozdania ze swojej ekonomicznej, Êrodowiskowej i spo∏ecznej dzia∏alnoÊci. 

Misjà GRI jest stworzenie wiarygodnych ram odniesienia dla raportowania kwestii zrównowa˝onego rozwoju. Raport spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci 
Grupy Kapita∏owej LOTOS za lata 2006–2007 by∏ przygotowany w nawiàzaniu do Wytycznych GRI z 2002 r. (G2). Z uwagi na ówczesny stan za-
awansowania prac w zakresie wdro˝enia wymagaƒ standardu GRI nie by∏o jeszcze mo˝liwe spe∏nienie wszystkich jego wymagaƒ. Raport spo∏ecznej 
odpowiedzialnoÊci za 2008 r. powsta∏ w oparciu o Ramowe Zasady Raportowania oraz trzecià wersj´ Wytycznych GRI (G3). Grupa LOTOS deklaruje, 
w ramach trójstopniowego systemu Poziomów Aplikacji, osiàgni´cie Poziomu A. 

Poszczególne Poziomy Aplikacji zosta∏y oznaczone przez GRI literami od C (poziom najni˝szy), przez C+ (gdzie „+” oznacza zewn´trznà weryfikacj´ 
raportu przez niezale˝ny organ poÊwiadczajàcy), B, B+, A do A+. Kryteria raportowania przyporzàdkowane do ka˝dego Poziomu stanowià miar´ 
stopnia aplikacji Wytycznych oraz uwzgl´dnienia Ramowych Zasad Raportowania GRI.

WYTYCZNE GRI

PROFIL
[3.1–3.4]

Raport spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci Grupy Kapita∏owej LOTOS odnosi si´ do dzia∏alnoÊci organizacji w roku 
obrotowym 2008. Tam, gdzie by∏o to istotne, informacje odnoszà si´ równie˝ do wydarzeƒ wa˝nych dla 
przedsi´biorstwa, które mia∏y miejsce w czasie bezpoÊrednio poprzedzajàcym publikacj´ Raportu, tj. w pierw-
szym pó∏roczu 2009 r. 
Obecny Raport spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci jest drugà tego rodzaju publikacjà koncernu. W czerwcu 
2008 r. wydany zosta∏ pierwszy Raport spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci Grupy Kapita∏owej LOTOS. Prezen-
towa∏ on informacje z lat 2006–2007. Raport dost´pny jest wszystkim zainteresowanym w dedykowanym 
serwisie internetowym Grupy LOTOS www.csr.lotos.pl.
W 2007 r. ukaza∏ si´ Raport Êrodowiskowy Grupy LOTOS za 2006 r. Poczàwszy od Raportu spo∏ecznej odpowie-
dzialnoÊci wydanego w minionym roku, tematyka ochrony Êrodowiska stanowi cz´Êç raportu spo∏ecznego 
koncernu. Istotne informacje, odnoszàce si´ do realizacji strategii spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci zamiesz-
czane sà równie˝ cyklicznie w raportach rocznych Grupy LOTOS.
Decyzjà Zarzàdu Grupy LOTOS organizacja przyj´∏a roczny cykl sprawozdawania post´pów we wdra˝aniu 
strategii spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci. Kolejne raporty majà za zadanie odzwierciedlaç sytuacj´ koncernu 
w poszczególnych latach. Wyjàtek stanowi∏ pierwszy Raport, który prezentowa∏ wskaêniki wyników Grupy 
Kapita∏owej w okresie 2 lat, zaÊ w warstwie ukazujàcej model zarzàdzania oraz strategiczne cele polityki 
spo∏ecznej odnosi∏ si´ w wielu obszarach do 5 lat wstecz, czyli do ca∏ej historii dzia∏alnoÊci Grupy LOTOS.
Za koordynacj´ procesu spo∏ecznego raportowania w Grupie Kapita∏owej LOTOS odpowiada Biuro Komuni-
kacji i CSR. Wszystkim zainteresowanym udost´pniony jest adres e-mail: csr@grupalotos.pl. Szczegó∏owe 
informacje kontaktowe zamieszczone sà w koƒcowej cz´Êci niniejszego Raportu.

Raport
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci
2006–2007

GRUPA LOTOS S.A.
RAPORT SPOŁECZNEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2007
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ZAKRES I ZASI¢G RAPORTU
[3.5–3.10]

Przywo∏ane aspekty mia∏y wp∏yw na okreÊlenie priorytetów polityki spo∏ecznej koncernu. Sta∏y si´ te˝ podstawà dla okreÊlenia istotnoÊci prezen-
towanych w niniejszym Raporcie faktów i danych, ukazujàcych stopieƒ i zakres oddzia∏ywania przedsi´biorstwa na jego gospodarcze, spo∏eczne 
i Êrodowiskowe otoczenie.

Grupa Kapita∏owa LOTOS kieruje swój Raport do wszystkich zainteresowanych propagowaniem dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu. Ad-
resatami publikacji sà tak˝e przedstawiciele kluczowych dla rozwoju firmy interesariuszy. W wymiarze wewn´trznym sà to pracownicy i zak∏adowe 
organizacje zwiàzkowe. W wymiarze zewn´trznym Raport s∏u˝y do prowadzenia dialogu spo∏ecznego z klientami, spo∏ecznoÊciami lokalnymi, 
partnerami, administracjà publicznà i organizacjami pozarzàdowymi. Kluczowymi odbiorcami sà równie˝ akcjonariusze i istotni dla prowadzonych 
procesów gospodarczych kontrahenci. 

W niniejszym Raporcie wykorzystano wszystkie podstawowe wskaêniki wyników dotyczàcych poszczególnych aspektów dzia∏alnoÊci: ekonomicz-
nych, Êrodowiskowych i spo∏ecznych oraz wi´kszoÊç przewidzianych Wytycznymi GRI wskaêników dodatkowych. Z uwagi na brak wyodr´bnionego 
w okresie sporzàdzania Raportu odpowiedniego Suplementu Sektorowego, nie zosta∏y wykorzystane wskaêniki dedykowane dla bran˝y, w jakiej 
dzia∏a koncern, poza tymi jakie przewidziano w zestawie podstawowym. Do kalkulacji prezentowanych w Raporcie danych finansowych przyj´to me-
tody to˝same z zastosowanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapita∏owej LOTOS za 2008 r., tj. zgodne z Mi´dzynarodowymi 
Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Uni´ Europejskà i obowiàzujàcymi na dzieƒ 31 grudnia 2008 r. 

W procesie definiowania zawartoÊci Raportu kierowano si´ Ramowymi Zasadami Raportowania GRI. Doboru – zarówno wskaêników mierzalnych, 
jak i aspektów opisowych zawartych w Raporcie – dokonano w oparciu o zasad´ istotnoÊci. Przez istotnoÊç Grupa LOTOS rozumie znaczenie 
i wag´ danego czynnika nie tylko dla funkcjonowania koncernu zgodnie z zasadami zrównowa˝onego rozwoju, ale i dla zewn´trznych interesariu-
szy oczekujàcych lub poszukujàcych wiarygodnych, porównywalnych, rzetelnych danych i informacji majàcych wp∏yw na dokonywane przez nich 
wybory, czy podejmowane decyzje. Ma to szczególne znaczenie z kilku powodów.

  Grupa LOTOS jest spó∏kà gie∏dowà. Fakt ten oznacza, i˝ jest zobo-
wiàzana do zapewnienia swoim akcjonariuszom i potencjalnym in-
westorom dost´pu do informacji umo˝liwiajàcych im dokonywanie 
stosownych porównaƒ sytuacji Spó∏ki z innymi podmiotami bran˝y, 
uczestnikami rynku kapita∏owego zarówno w wymiarze krajowym, 
jak i mi´dzynarodowym. Informacje te majà na celu te˝ umocnienie 
zaufania do sposobu zarzàdzania organizacjà, stanowiàc czynnik bu-
dowy wiarygodnoÊci i transparentnoÊci.

  Dominujàcym w∏aÊcicielem Grupy LOTOS jest Skarb Paƒstwa. Dzia-
∏alnoÊç Spó∏ki jest istotna z punktu widzenia bezpieczeƒstwa ener-
getycznego paƒstwa. Zarówno misja, cele, jak i strategia spo∏ecznej 
odpowiedzialnoÊci przedsi´biorstwa odwo∏ujà si´ do jego miejsca 
i powinnoÊci wobec gospodarki kraju. Stanowià te˝ rodzaj zobowià-
zania do wyznaczania standardów, propagowania dobrych praktyk 
zarzàdczych, spo∏ecznych i Êrodowiskowych.

  Grupa LOTOS jest jednym z najwi´kszych pracodawców na Po-
morzu, a jej spó∏ki zale˝ne spe∏niajà podobnà funkcj´ na rynkach 
lokalnych. Fakt ten zobowiàzuje do odpowiedzialnoÊci nie tylko 
za w∏aÊciwy przebieg procesów gospodarczych, ale pozyskanie, 
utrzymanie i rozwijanie kapita∏u ludzkiego, który w istocie buduje 
pozycj´ Spó∏ki.

  Grupa Kapita∏owa LOTOS prowadzi dzia∏alnoÊç w istotny sposób 
oddzia∏ujàcà na Êrodowisko naturalne. Jako podmiot bran˝y che-
micznej jest zobowiàzana nie tylko do przestrzegania dyktowanych 
wymogami prawa standardów Êrodowiskowych, ale – z racji skali 
dzia∏alnoÊci – powo∏ana jest do dobrowolnego podejmowania 
inicjatyw wa˝nych dla przysz∏oÊci. OtwartoÊç na rozwój, z jedno-
czesnym poszanowaniem i troskà o zachowanie wartoÊci otoczenia 
przyrodniczego i spo∏ecznego, jest integralnà cz´Êcià strategii bizne-
sowej firmy.
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ZAKRES I ZASI¢G RAPORTU
[3.5–3.10]

WERYFIKACJA
[3.13]

Wszelkie dane przedstawione w Raporcie zgromadzone zosta∏y w spo-
sób rzetelny i odpowiedzialny, poÊwiadczony za zgodnoÊç ze stanem 
faktycznym przez cz∏onków najwy˝szego kierownictwa Grupy LOTOS 
oraz wybranych spó∏ek zale˝nych Grupy Kapita∏owej nadzorujàcych 
poszczególne raportowane obszary dzia∏alnoÊci. Dane finansowe zgod-
ne sà z informacjami prezentowanymi w sprawozdaniach finansowych 
odnoszàcych si´ do poszczególnych okresów. 
Niniejszy Raport nie zosta∏ poddany zewn´trznej weryfikacji przez nieza-
le˝ny organ poÊwiadczajàcy. PodkreÊliç jednak nale˝y, ˝e wi´kszoÊç 
danych finansowych odnoszàcych si´ do ostatniego roku obrotowego, 
b´dàcych przedmiotem obecnego sprawozdania, by∏a oceniana przez 
bieg∏ych rewidentów firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o., badajàcych skon-
solidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita∏owej LOTOS. 
W Grupie LOTOS jest wdro˝ony Zintegrowany System Zarzàdzania (ZSZ) 
oparty o wymagania norm: PN-EN ISO 9001: 2001 System zarzàdzania 

jakoÊcià, PN-EN ISO 14001: 2005 System zarzàdzania Êrodowiskowego, 
PN-N-18001: 2004 System zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy.
W czerwcu 2007 r. Spó∏ka przesz∏a pomyÊlnie audit recertyfikujàcy ZSZ 
(odnawiajàcy), tj. audit, którego celem jest ocena zgodnoÊci systemu 
zarzàdzania z wymaganiami norm. Audit recertyfikujàcy przeprowa-
dzany jest co trzy lata. Zarówno audit recertyfikujàcy, jak i audit nad-
zoru (przeprowadzany w Spó∏ce corocznie) dokonywany jest przez 
zewn´trznà, niezale˝nà jednostk´ certyfikujàcà. Zgodnie z wdro˝onymi 
procedurami ZSZ w Grupie Kapita∏owej LOTOS prowadzi si´ planowane 
audity wewn´trzne, majàce na celu zweryfikowanie tego, czy ZSZ jest 
skutecznie wdro˝ony i utrzymywany oraz czy odpowiada zaplanowa-
nym dzia∏aniom i wymaganiom norm. Cyklicznymi auditami obj´te sà 
zatem poszczególne aspekty dzia∏alnoÊci w zakresie ochrony Êrodo-
wiska, dba∏oÊci o bezpieczeƒstwo i higien´ pracy oraz przestrzegania 
standardów jakoÊci, prezentowane w niniejszym Raporcie.

W przewa˝ajàcej liczbie obszarów problemowych przedstawione w Raporcie informacje odnoszà si´ do podmiotu dominujàcego, czyli Gru-
py LOTOS. Do∏o˝ono jednak wszelkiej starannoÊci dla uwzgl´dnienia tam, gdzie by∏o to obecnie mo˝liwe, równie˝ skonsolidowanych danych 
odnoszàcych si´ do Grupy Kapita∏owej LOTOS. W obszarach kluczowych dla odpowiedzialnoÊci produktowej zaprezentowano dane odnoszàce 
si´ do spó∏ek handlowych Grupy Kapita∏owej. W aspekcie Êrodowiskowym ukazano aktywnoÊç spó∏ki zajmujàcej si´ dzia∏alnoÊcià wydobywczà. 
W ka˝dym przypadku zastosowano w Raporcie stosowne rozró˝nienie poprzez dodanie informacji wskazujàcej na konkretny podmiot zale˝ny 
Grupy Kapita∏owej. Zasi´g i zakres raportowania b´dà sukcesywnie rozszerzane, szczególnie poprzez zwi´kszenie liczby wskaêników ekonomicz-
nych, Êrodowiskowych i spo∏ecznych spó∏ek handlowych Grupy Kapita∏owej, czyli podmiotów, które poprzez swoich klientów indywidualnych 
i instytucjonalnych, kontrahentów i partnerów oraz skal´ dzia∏alnoÊci odgrywajà najbardziej istotnà rol´ w kszta∏towaniu ∏aƒcucha wartoÊci.

JednoczeÊnie podkreÊliç nale˝y, ̋ e w minionym okresie sprawozdawczym nie zasz∏y zmiany w strukturze w∏aÊcicielskiej ani inne istotne okolicznoÊci 
w odniesieniu do podmiotów zale˝nych Grupy Kapita∏owej, które mia∏yby wp∏yw na ca∏oÊciowà ocen´ organizacji w poszczególnych aspektach 
lub w porównaniu z innymi krajowymi podmiotami bran˝y. Nie wprowadzono równie˝ w niniejszym Raporcie korekt informacji przedstawionych 
w poprzedniej publikacji, ujmujàcej lata 2006–2007. 
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NADZÓR
[4.1–4.3, 4.7] Sta∏y nadzór nad dzia∏alnoÊcià Grupy LOTOS sprawuje Rada Nadzorcza 

powo∏ywana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
Regulamin Walnych Zgromadzeƒ dost´pny jest w serwisie internetowym 
Spó∏ki (http://www.lotos.pl/pobierz_plik/35063).

Zgodnie ze Statutem Spó∏ki Rada Nadzorcza jest powo∏ywana i odwo-
∏ywana przez Walne Zgromadzenie. W jej sk∏ad wchodzi od szeÊciu do 
dziewi´ciu cz∏onków. Skarb Paƒstwa, tak d∏ugo jak pozostaje akcjona-
riuszem Spó∏ki, jest uprawniony do powo∏ywania i odwo∏ywania jedne-
go cz∏onka Rady Nadzorczej. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencjà 
wspólnà i trwa trzy lata. Przewodniczàcy Rady Nadzorczej jest powo∏y-
wany przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczàcy i sekretarz wy-
bierani sà przez Rad´ Nadzorczà z grona pozosta∏ych cz∏onków Rady.
Rada Nadzorcza przedk∏ada corocznie Walnemu Zgromadzeniu zwi´z∏à 
ocen´ sytuacji Spó∏ki. 

Opis kwalifikacji i doÊwiadczenia zawodowego cz∏onków Rady Nadzor-
czej dost´pny jest w serwisie internetowym Grupy LOTOS 
(http://www.lotos.pl/korporacyjny/grupa_lotos/rada_nadzorcza).

Sta∏ymi komitetami Rady Nadzorczej Grupy LOTOS sà: 

  Komitet Strategii i Rozwoju, którego zadaniem jest opiniowanie 
i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w kwestiach
planowanych inwestycji majàcych istotny wp∏yw na aktywa Spó∏ki, 

  Komitet Organizacji i Zarzàdzania, którego zadaniem jest 
przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i rekomendacji dotyczàcych 
struktury zarzàdzania, w tym kwestii rozwiàzaƒ organizacyjnych, 
systemu wynagrodzeƒ oraz doboru kadry, umo˝liwiajàcych 
osiàganie strategicznych celów Spó∏ki,

  Komitet Audytu, którego zadaniem jest sta∏e doradztwo na rzecz 
Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczàcych w∏aÊciwego wdra˝ania 
zasad sprawozdawczoÊci bud˝etowej i finansowej, kontroli 
wewn´trznej Spó∏ki oraz wspó∏praca z bieg∏ymi rewidentami Spó∏ki.

Regulamin Rady Nadzorczej jest dost´pny w serwisie internetowym Spó∏ki 
(http://www.lotos.pl/pobierz_plik/35062)

Grupa LOTOS stosuje zasady ∏adu korporacyjnego zebrane w zbiorze pod nazwà „Dobre praktyki spó∏ek notowanych na GPW”. Zosta∏y one przy-
j´te przez Rad´ Nadzorczà Gie∏dy Papierów WartoÊciowych (GPW) 4 lipca 2007 r. Pe∏en tekst zbioru zasad jest dost´pny w serwisie internetowym 
Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie (http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/dobrepraktyki2007.pdf).
W 2008 r. Grupa LOTOS wyda∏a dwa komunikaty dotyczàce odst´pstw od zasad zawartych w „Dobrych praktykach spó∏ek notowanych na GPW”. 
Niestosowane przez Grup´ LOTOS zasady dotyczà organu nadzorczego. Zakres wspomnianych zasad przedstawia si´ nast´pujàco:

Zasada nr 6 z dzia∏u III „Przynajmniej dwóch cz∏onków rady nadzorczej powinno spe∏niaç kryteria niezale˝noÊci od spó∏ki i podmiotów pozosta-
jàcych w istotnym powiàzaniu ze spó∏kà. W zakresie kryteriów niezale˝noÊci cz∏onków rady nadzorczej powinien byç stosowany Za∏àcznik II do 
Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 r. dotyczàcego roli dyrektorów niewykonawczych lub b´dàcych cz∏onkami rady nadzorczej spó∏ek 
gie∏dowych i komisji rady (nadzorczej). Niezale˝nie od postanowieƒ pkt b) wy˝ej wymienionego Za∏àcznika osoba b´dàca pracownikiem spó∏ki, 
podmiotu zale˝nego lub podmiotu stowarzyszonego nie mo˝e byç uznana za spe∏niajàcà kryteria niezale˝noÊci, o których mowa w tym Za∏àczniku. 
Ponadto za powiàzanie z akcjonariuszem wykluczajàce przymiot niezale˝noÊci cz∏onka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie si´ 
rzeczywiste i istotne powiàzanie z akcjonariuszem majàcym prawo do wykonywania 5% i wi´cej ogólnej liczby g∏osów na walnym zgromadzeniu”. 

Powy˝sza zasada nie jest stosowana ze wzgl´du na fakt, ˝e Grupa LOTOS nie dysponuje informacjami dotyczàcymi niezale˝noÊci cz∏onków Rady 
Nadzorczej. Ponadto, ze wzgl´du na obecny akcjonariat Spó∏ki oraz jej rol´ w polskim sektorze paliwowym, nie funkcjonowa∏a w niej instytucja 
cz∏onków niezale˝nych Rady Nadzorczej. Spó∏ka rozpocznie stosowanie powy˝szej zasady po otrzymaniu informacji dotyczàcej powo∏ania lub uzna-
nia co najmniej dwóch cz∏onków Rady Nadzorczej za cz∏onków niezale˝nych – w rozumieniu Za∏àcznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lu-
tego 2005 r. dotyczàcego roli dyrektorów niewykonawczych lub b´dàcych cz∏onkami rady nadzorczej spó∏ek gie∏dowych i komisji rady (nadzorczej). 
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NADZÓR
[4.1–4.3, 4.7]

Rada Nadzorcza powo∏uje Zarzàd Spó∏ki. Zgodnie ze Statutem Grupy 
LOTOS w sk∏ad Zarzàdu wchodzi od trzech do siedmiu cz∏onków. Kaden-
cja Zarzàdu jest kadencjà wspólnà i trwa trzy lata. Prezes, wiceprezesi 
i pozostali cz∏onkowie Zarzàdu oraz ca∏y Zarzàd mogà byç odwo∏ani 
lub zawieszeni z wa˝nych powodów przez Rad´ Nadzorczà w ka˝dym 
czasie przed up∏ywem kadencji.
Zarzàd prowadzi sprawy Spó∏ki i reprezentuje jà we wszystkich czynnoÊ-
ciach sàdowych i pozasàdowych zwiàzanych z prowadzeniem przedsi´-
biorstwa Spó∏ki z wy∏àczeniem czynnoÊci zastrze˝onych postanowieniami 
Kodeksu Spó∏ek Handlowych (KSH) lub Statutem Spó∏ki do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej oraz spraw przekraczajàcych 

zwyk∏y zarzàd przedsi´biorstwem, które wymagajà uprzedniej uchwa∏y 
Zarzàdu oraz spraw zastrze˝onych Regulaminem Zarzàdu poszczególnym 
cz∏onkom Zarzàdu.

Zakres spraw wymagajàcych podj´cia uchwa∏y reguluje Regulamin Za-
rzàdu Grupy LOTOS dost´pny w serwisie internetowym Spó∏ki 
(http://www.lotos.pl/pobierz_plik/35061).

Opis kwalifikacji i doÊwiadczenia zawodowego cz∏onków Zarzàdu dos-
t´pny jest w serwisie internetowym Grupy LOTOS
(http://www.lotos.pl/korporacyjny/grupa_lotos/zarzad).

Zasada nr 7 z dzia∏u III „W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonowaç co najmniej komitet audytu. W sk∏ad tego komitetu powinien wchodziç 
co najmniej jeden cz∏onek niezale˝ny od spó∏ki i podmiotów pozostajàcych w istotnym powiàzaniu ze spó∏kà, posiadajàcy kompetencje w dziedzinie 
rachunkowoÊci i finansów. W spó∏kach, w których rada nadzorcza sk∏ada si´ z minimalnej wymaganej przez prawo liczby cz∏onków, zadania komi-
tetu mogà byç wykonywane przez rad´ nadzorczà”. 

Powy˝sza zasada nie jest stosowana ze wzgl´du na brak niezale˝nych cz∏onków Rady Nadzorczej Spó∏ki, którzy mogliby zasiadaç w funkcjonujàcym 
obecnie Komitecie Audytu. Spó∏ka rozpocznie stosowanie powy˝szej zasady po otrzymaniu informacji o wejÊciu w sk∏ad obecnie funkcjonujàcego 
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej cz∏onka spe∏niajàcego kryteria niezale˝noÊci zgodnie z Za∏àcznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lute-
go 2005 r., dotyczàcego roli dyrektorów niewykonawczych lub b´dàcych cz∏onkami rady nadzorczej spó∏ek gie∏dowych i komisji rady (nadzorczej). 

Zasada nr 8 z dzia∏u III „W zakresie zadaƒ i funkcjonowania komitetów dzia∏ajàcych w radzie nadzorczej powinien byç stosowany Za∏àcznik I do 
Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 r. dotyczàcego roli dyrektorów niewykonawczych (…)”. 

Powy˝sza zasada nie jest stosowana ze wzgl´du na brak niezale˝nych cz∏onków Rady Nadzorczej, którzy, zgodnie z Za∏àcznikiem I do Zalecenia 
Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 r. dotyczàcego roli dyrektorów niewykonawczych (…), powinni zasiadaç w funkcjonujàcych w spó∏ce komi-
tetach Rady Nadzorczej. Spó∏ka rozpocznie stosowanie powy˝szej zasady po otrzymaniu informacji o wejÊciu w sk∏ad obecnie funkcjonujàcych 
komitetów Rady Nadzorczej odpowiedniej liczby cz∏onków spe∏niajàcych kryteria niezale˝noÊci oraz zgodnoÊci zadaƒ i funkcjonowania wspomnia-
nych komitetów z wymienionym wy˝ej Za∏àcznikiem I do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 r.
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PREMIOWANIE
A WYNIKI SPÓ¸KI 
[4.5]

UNIKANIE
KONFLIKTU INTERESÓW 
[4.6]

Statut Grupy LOTOS przypisuje Walnemu Zgromadzeniu kompetencje ustalania zasad wynagradzania oraz okreÊlania wynagrodzenia miesi´cznego 
cz∏onków Rady Nadzorczej i Zarzàdu Spó∏ki.
Wynagrodzenia cz∏onków Rady Nadzorczej i Zarzàdu Grupy LOTOS podlegajà ograniczeniom i zasadom okreÊlonym w Ustawie z dnia 3 marca 
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujàcych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz. 306, z póên. zm.) oraz w przepisach wyko-
nawczych wydanych na jej podstawie. Tak zwanà „ustaw´ kominowà” stosuje si´ do spó∏ek prawa handlowego, w których udzia∏ Skarbu Paƒstwa 
przekracza 50% kapita∏u zak∏adowego lub 50% akcji. 
Zgodnie z przytoczonà podstawà prawnà, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS ustali∏o w dniu 18 sierpnia 2000 r. zasady wynagra-
dzania cz∏onków Rady Nadzorczej Spó∏ki. Z uwagi na ograniczenia wynikajàce ze wspomnianej ustawy, wynagrodzenia Rady Nadzorczej nie sà 
powiàzane z wynikami osiàganymi przez Spó∏k´.
Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku wynagrodzeƒ cz∏onków Zarzàdu Grupy LOTOS, a tak˝e g∏ównego ksi´gowego Spó∏ki. Zgodnie 
z art. 8 Ustawy maksymalna wysokoÊç wynagrodzenia miesi´cznego nie mo˝e przekroczyç czterokrotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagro-
dzenia w sektorze przedsi´biorstw, bez wyp∏at nagród z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, og∏oszonego przez prezesa G∏ównego 
Urz´du Statystycznego.

W celu unikni´cia konfliktu interesów w Grupie LOTOS, Spó∏ka stosuje 
si´ do przepisów Kodeksu Spó∏ek Handlowych (KSH), postanowieƒ Re-
gulaminu Zarzàdu Grupy LOTOS, a tak˝e „Dobrych praktyk spó∏ek noto-
wanych na GPW”. 
Zgodnie z postanowieniami § 21 Regulaminu Zarzàdu w zwiàzku z arty-
ku∏em 377KSH w razie sprzecznoÊci interesów Spó∏ki z osobistymi inte-
resami cz∏onka Zarzàdu, jego wspó∏ma∏˝onka, krewnych i powinowatych 
do drugiego stopnia oraz osobami, z którymi jest powiàzany osobiÊcie, 
cz∏onek Zarzàdu powinien wstrzymaç si´ od udzia∏u w rozstrzyganiu ta-
kich spraw. 
Ponadto zgodnie z „Dobrymi praktykami spó∏ek notowanych na GPW” 
(pkt 4 cz´Êç II) cz∏onek Zarzàdu powinien poinformowaç Zarzàd o zaistnia-
∏ym konflikcie interesów lub mo˝liwoÊci jego powstania oraz powstrzy-
maç si´ od zabierania g∏osu w dyskusji oraz od g∏osowania nad uchwa∏à 
w sprawie.
Zgodnie z Regulaminem Zarzàdu Grupy LOTOS (§ 20) uzyskania zgody 
Rady Nadzorczej wymaga zajmowanie przez cz∏onków Zarzàdu Spó∏ki 
stanowisk – funkcji w organach nadzorczych lub zarzàdzajàcych innych 
podmiotów. Ponadto, przepisy art. 387 KSH zabraniajà cz∏onkowi Zarzà-
du, prokurentowi, likwidatorowi, kierownikowi oddzia∏u lub zak∏adu 
oraz zatrudnionemu w spó∏ce g∏ównemu ksi´gowemu, radcy prawnemu 

lub adwokatowi pe∏niç jednoczeÊnie funkcj´ w Radzie Nadzorczej. Do-
tyczy to równie˝ innych osób podlegajàcych bezpoÊrednio cz∏onkowi 
Zarzàdu albo likwidatorowi.
Stosownie do postanowieƒ cz´Êci III pkt 1 ppkt 2 „Dobrych praktyk spó-
∏ek notowanych na GPW” cz∏onek Rady Nadzorczej powinien przekazaç 
Zarzàdowi Spó∏ki informacj´ na temat swoich powiàzaƒ z akcjonariu-
szem dysponujàcym akcjami reprezentujàcymi nie mniej ni˝ 5% ogólnej 
liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu. Obowiàzek ten dotyczy powià-
zaƒ natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogàcych mieç wp∏yw 
na stanowisko cz∏onka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez 
Rad´. Ponadto zapis ppkt 4 przewiduje poinformowanie Rady Nadzor-
czej o zaistnia∏ym konflikcie interesów bàdê mo˝liwoÊci jego powstania 
i powstrzymanie si´ cz∏onka Rady od zabierania g∏osu w dyskusji oraz 
od g∏osowania nad uchwa∏à w sprawie, której konflikt dotyczy. 
Mo˝liwoÊç wyeliminowania konfliktu interesów cz∏onków najwy˝szego 
organu nadzorczego daje równie˝, zgodnie ze wspomnianymi Dobrymi 
praktykami (cz´Êç II pkt 1 ppkt 5), koniecznoÊç udost´pnienia – w przy-
padku wyboru cz∏onków do Rady Nadzorczej dokonywanych przez Wal-
ne Zgromadzenie – uzasadnienia zg∏aszanych kandydatur wraz z ˝ycio-
rysami zawodowymi, w terminie umo˝liwiajàcym zapoznanie si´ z nimi 
i tym samym podj´cie stosownej uchwa∏y z nale˝ytym rozeznaniem.
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ZG¸ASZANIE
REKOMENDACJI
[4.4]

Zgodnie z Kodeksem Spó∏ek Handlowych (KSH) w Grupie LOTOS sto-
sowane sà mechanizmy umo˝liwiajàce akcjonariuszom uzyskanie 
wyczerpujàcych informacji dotyczàcych Spó∏ki. Stosownie do postano-
wieƒ art. 428 KSH, podczas Walnego Zgromadzenia, ka˝dy akcjonariusz 
ma prawo wystàpiç z ˝àdaniem informacji dotyczàcych Spó∏ki, je˝eli 
jest to uzasadnione dla oceny sprawy obj´tej porzàdkiem obrad. Za-
rzàd jest obowiàzany do udzielenia akcjonariuszowi odpowiedzi chy-
ba, ˝e mog∏oby to wyrzàdziç szkod´ samej Spó∏ce lub spó∏ce zale˝nej, 
w szczególnoÊci przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych 
lub organizacyjnych przedsi´biorstwa, a tak˝e mog∏oby naraziç cz∏onka 
Zarzàdu na poniesienie odpowiedzialnoÊci karnej, cywilnoprawnej lub 
administracyjnej.

W uzasadnionych przypadkach Zarzàd mo˝e udzieliç informacji na piÊ-
mie, nie póêniej jednak ni˝ w terminie dwóch tygodni od dnia zakoƒ-
czenia Walnego Zgromadzenia. Ponadto, Zarzàd mo˝e udzieliç akcjona-
riuszowi informacji dotyczàcych Spó∏ki poza Walnym Zgromadzeniem. 
W tym przypadku informacja z podaniem daty przekazania i osoby, 
której udzielono informacji, powinna zostaç ujawniona przez Zarzàd 
na piÊmie w materia∏ach przedk∏adanych najbli˝szemu Walnemu Zgro-
madzeniu. Materia∏y mogà nie obejmowaç informacji podanych do wia-
domoÊci publicznej oraz udzielanych podczas Walnego Zgromadzenia. 
W przypadku odmowy ujawnienia przez Zarzàd ˝àdanej informacji, sto-
sownie do postanowieƒ art. 429 KSH, akcjonariusz mo˝e z∏o˝yç wniosek 
do sàdu rejestrowego w sprawie zobowiàzania Zarzàdu do udzielenia 

informacji – w terminie tygodnia od zakoƒczenia Walnego Zgromadze-
nia. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç z∏o˝enia wniosku do sàdu rejestrowego 
o zobowiàzanie Spó∏ki do og∏oszenia informacji udzielonych innemu 
akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

Ponadto, Regulamin Walnych Zgromadzeƒ przewiduje mo˝liwoÊç dys-
kusji akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu po przedsta-
wieniu przez przewodniczàcego zgromadzenia ka˝dej kolejnej sprawy 
zamieszczonej w porzàdku obrad, przy czym g∏os mo˝na zabieraç jedy-
nie w sprawach obj´tych przyj´tym porzàdkiem obrad i aktualnie rozpa-
trywanych. Przy rozpatrywaniu ka˝dego punktu porzàdku obrad ka˝dy 
akcjonariusz ma prawo do jednego pi´ciominutowego wystàpienia 
i trzyminutowej repliki. Poza tym akcjonariusz ma prawo wnoszenia pro-
pozycji zmian i uzupe∏nieƒ do projektów uchwa∏, obj´tych porzàdkiem 
Walnego Zgromadzenia – do czasu zamkni´cia dyskusji nad punktem 
porzàdku obrad obejmujàcym projekt uchwa∏y, której taka propozycja 
dotyczy. Na ˝àdanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje si´ do 
protoko∏u jego pisemne oÊwiadczenie.

Raz do roku odbywajà si´ spotkania Rady Pracowników Grupy LOTOS 
z Zarzàdem Spó∏ki poÊwi´cone omówieniu kwestii zwiàzanych z funk-
cjonowaniem firmy, w trakcie których przedstawiane sà oczekiwania 
pracowników i ustalenia odpowiednich priorytetów wynikajàcych z po-
trzeby harmonizowania interesów pracowniczych oraz nadzoru w∏aÊci-
cielskiego nad Spó∏kà.
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MISJA, WIZJA,
SYSTEM WARTOÂCI
[4.8]

Misjà Grupy Kapita∏owej LOTOS jest innowacyjny rozwój w obszarze wy-
dobycia, przerobu ropy naftowej i dystrybucji produktów o najwy˝szych 
standardach jakoÊci; realizowany w sposób przyjazny dla Êrodowiska, 
zgodny z politykà bezpieczeƒstwa energetycznego, dajàcy pe∏nà satys-
fakcj´ klientom, zapewniajàcy sta∏e doskonalenie i wykorzystanie poten-
cja∏u pracowników. 
Grupa LOTOS dà˝y do tego, by byç najlepiej ocenianà firmà naftowà 
w regionie Morza Ba∏tyckiego pod wzgl´dem jakoÊci produktów nafto-
wych, obs∏ugi klienta i profesjonalnego zarzàdzania. 

Nadrz´dnym celem strategicznym Grupy Kapita∏owej LOTOS do 2012 r. 
jest budowa wartoÊci dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie 
istniejàcego potencja∏u oraz realizacj´ projektów rozwojowych w trzech 
kluczowych obszarach dzia∏ania, tj. w obszarze poszukiwawczo-wydo-
bywczym, rafineryjnym oraz rynkowym.
System naczelnych wartoÊci spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci Grupy Kapita-
∏owej LOTOS pozostaje w zwiàzku z najistotniejszymi potrzebami, proble-
mami i wyzwaniami zidentyfikowanymi w toku dialogu firmy z kluczowy-
mi dla jej przysz∏oÊci grupami interesariuszy:

CzystoÊç
to przestrzeganie najwy˝szych standardów Êrodowiskowych i ekologicznych 
oraz deklaracja etycznej i uczciwej konkurencji, przeciwdzia∏ania korupcji i naruszaniu praw cz∏owieka.

OtwartoÊç
to stosunek do zmian, potrzeb Êwiata i oczekiwaƒ ludzi, 
nastawienie na przysz∏oÊç i dynamiczny rozwój dzia∏alnoÊci w jej wymiarze mi´dzynarodowym.

InnowacyjnoÊç
to docenianie kapita∏u intelektualnego koncernu 
i kompetencji ludzi stanowiàcych o sile i rynkowych perspektywach marki LOTOS.

OdpowiedzialnoÊç 
to postawa wobec przysz∏oÊci ludzi i Êrodowiska naturalnego, wobec kraju i bezpieczeƒstwa jego pozycji w Êwiecie.
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ZARZÑDZANIE 
[4.9–4.11]

W Grupie Kapita∏owej LOTOS prowadzi si´ audity, majàce na celu zweryfikowanie, czy ZSZ jest skutecznie wdro˝ony i utrzymywany oraz czy odpo-
wiada zaplanowanym dzia∏aniom i wymaganiom normy. Wyniki auditów prezentowane sà podczas przeglàdów zarzàdzania i s∏u˝à doskonaleniu 
systemów zarzàdzania.

Audity przeprowadzone w Grupie Kapita∏owej LOTOS w 2008 r. w oparciu o Program auditów Grupy LOTOS

Audity w Grupie LOTOS 37
Audity korporacyjne w spó∏kach zale˝nych Grupy Kapita∏owej 13
Audity dostawców – firm realizujàcych prace dla Grupy LOTOS 7

Liczba zaanga˝owanych auditorów 31
 (140 auditoro/dni)

W 2003 r. Grupa LOTOS, jako pierwsze przedsi´biorstwo w bran˝y che-
micznej, a druga firma w Polsce uzyska∏a certyfikat Zintegrowanego 
Systemu Zarzàdzania (ZSZ). Wdro˝ony i certyfikowany przez Polskie 
Centrum Badaƒ i Certyfikacji Zintegrowany System Zarzàdzania oparty 
jest o wymagania nast´pujàcych norm: 

  PN-EN ISO 9001:2001 System zarzàdzania jakoÊcià,
  PN-EN ISO 14001:2005 System zarzàdzania Êrodowiskowego,
  PN-N-18001:2004 System zarzàdzania bezpieczeƒstwem 
i higienà pracy.

Pierwszym elementem sk∏adowym ZSZ jest system zarzàdzania jakoÊcià, 
którego g∏ównym zadaniem jest wykazanie zdolnoÊci do ciàg∏ego dos-
tarczania wyrobu, spe∏niajàcego wymagania klienta oraz zwi´kszanie 
zadowolenia klienta poprzez skuteczne stosowanie systemu, ∏àcznie 
z procesami dotyczàcymi ciàg∏ego jego doskonalenia.

Drugi element systemu zwiàzany jest z dzia∏alnoÊcià Êrodowiskowà. 
Dba∏oÊç o Êrodowisko naturalne to dla spó∏ek Grupy Kapita∏owej LOTOS 
jeden z najwa˝niejszych elementów strategii rozwoju. Podstawowym 
zadaniem systemu zarzàdzania Êrodowiskowego jest wspomaganie 
dzia∏aƒ zwiàzanych z ochronà Êrodowiska i zapobieganiem zanieczysz-
czeniom w sposób wywa˝ony z potrzebami spo∏eczno-ekonomicznymi.
Wdro˝enie systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy (BHP), 
w którym wyraênie zaznaczona jest kwestia wspó∏udzia∏u pracowników 
w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu, zobowiàzuje do podejmowa-
nia systematycznych dzia∏aƒ na rzecz poprawy stanu bezpieczeƒstwa 
pracy. W∏aÊciwe zarzàdzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapew-
nienia odpowiednio wysokiego poziomu BHP, po˝àdanego zarówno ze 
wzgl´du na koniecznoÊç przestrzegania przepisów prawnych obowià-
zujàcych w tej dziedzinie oraz oczekiwania spo∏eczne, jak i ze wzgl´du 
na mo˝liwoÊç uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych dla orga-
nizacji i ca∏ego kraju.
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ZARZÑDZANIE 
[4.9–4.11]

Obecnie trwajà prace nad wdro˝eniem w Grupie Kapita∏owej LOTOS 
kilku nowych projektów dotyczàcych systemów zarzàdzania.

  Pierwszym z nich jest System Zarzàdzania Ryzykiem Biznesowym 
(Enterprise Risk Management – ERM). Jego celem jest zapewnienie 
ÊwiadomoÊci zagro˝eƒ dla realizacji celów strategicznych, uzupe∏nienie 
listy priorytetów o dzia∏ania ograniczajàce kluczowe zagro˝enia oraz 
wdro˝enie i monitorowanie tych dzia∏aƒ. Skuteczne zarzàdzanie ryzy-
kiem biznesowym pozwala na przygotowanie Spó∏ki na sytuacje niepo-
˝àdane i realizacj´ dzia∏aƒ w warunkach kryzysowych, podejmowanie 
decyzji na podstawie pe∏niejszej informacji, a tak˝e zapewnia ramy dla 
systemu kontroli wewn´trznej oraz polepsza relacje z interesariusza-
mi. Kontynuujàc prace nad ERM w 2008 r., przeprowadzono warsztaty 
identyfikacji i oceny ryzyka Grupy Kapita∏owej LOTOS, których skon-
solidowane wyniki pos∏u˝y∏y stworzeniu mapy ryzyka na 2009 r. oraz 
mapy ryzyka strategicznego. 

  Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e informacja jest jednym z zasadniczych akty-
wów wspierajàcych rozwój i sukces przedsi´biorstwa, Spó∏ka rozpocz´-
∏a – w celu ochrony swych zasobów informacyjnych – proces wdra˝ania 
Systemu Bezpieczeƒstwa Informacji opartego o norm´ ISO 27001:
2005. Brak nadzoru bezpoÊredniego nad informacjami, mo˝e w efekcie 
doprowadziç do utraty zaufania partnerów biznesowych i mo˝e zagro-
ziç stabilnoÊci firmy. Dlatego te˝ systematyczne podejÊcie do zarzàdza-
nia kluczowymi informacjami Grupy Kapita∏owej LOTOS w celu zapew-
nienia ich bezpieczeƒstwa, obejmujàce ludzi, procesy, infrastruktur´ 
i systemy informatyczne mo˝e maksymalnie zabezpieczyç sprawne 
funkcjonowanie firmy. Wdro˝enie tego systemu zapewnia:
–  wiarygodnoÊç, 
–  zaufanie,
–  zwi´kszenie konkurencyjnoÊci w marketingu wyrobu, 
–  oszcz´dnoÊç nak∏adów, 
–  ciàg∏oÊç funkcjonowania,
–  minimalizacj´ ryzyka utraty lub przej´cia danych,
–  w∏aÊciwà ochron´ informacji klienta, 
–  w∏aÊciwy obieg informacji w firmie, 
–  przewidywanie zagro˝eƒ i umiej´tnoÊç reagowania 

na sytuacje awaryjne,

–  wzrost ÊwiadomoÊci wÊród pracowników, 
–  bezpieczeƒstwo wszystkich informacji korporacyjnych, 
–  zwi´kszenie wartoÊci firmy,
–  zapobieganie stratom finansowym.

Opracowane i wdra˝ane zasady ochrony informacji sà gwarancjà spraw-
nego i skutecznego systemu zabezpieczania informacji w procesie ich 
przetwarzania. Powy˝sze zasady sà zgodne z obowiàzujàcymi przepi-
sami prawa nak∏adajàcymi obowiàzek ochrony okreÊlonych rodzajów 
informacji, w szczególnoÊci: 

–  tajemnicy danych osobowych,
–  tajemnic przedsi´biorstwa, 
–  tajemnic powierzonych przez kontrahentów, 
–  informacji gie∏dowych, 
–  informacji rachunkowych, 
–  informacji dotyczàcych praw ochronnych, 
–  danych ekologicznych.

Wdra˝ane mechanizmy organizacyjne systemu bezpieczeƒstwa in-
formacji, zapewniajà sta∏e podnoszenie jego poziomu oraz spe∏niajà 
obowiàzujàcà w systemach zarzàdzania zasad´ ciàg∏ego doskonale-
nia. 

  W Grupie LOTOS, w celu spe∏nienia specyficznych wymagaƒ odbior-
ców wojskowych, kontynuowane sà prace nad wdro˝eniem wymagaƒ 
Publikacji Standaryzacyjnej Zapewniania JakoÊci AQAP 2110 (Al-
lied Quality Assurance Publication) – „Wymagania NATO dotyczàce 
zapewnienia jakoÊci w projektowaniu, pracach rozwojowych i pro-
dukcji”. Norma AQAP 2110, poza szczegó∏owymi wymaganiami 
na∏o˝onymi na dostawc´ wyrobu, uwzgl´dnia odpowiedzialnoÊç 
wszystkich zaanga˝owanych stron za jakoÊç wyrobu, co ma zapewniç 
dostarczenie na potrzeby wojska wyrobów bezpiecznych, niezawod-
nych i materia∏ooszcz´dnych. Wymagania systemu sà oparte o struk-
tur´ normy ISO 9001 i zawierajà dodatkowe specyficzne wymagania 
NATO. W ramach funkcjonujàcego w Grupie LOTOS Zintegrowanego 
Systemu Zarzàdzania, zosta∏y opracowane wymagania oraz wdro˝ony 
tryb post´powania w momencie realizacji zamówienia dla odbiorcy 
wojskowego.
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Systemy zarzàdzania 
w Grupie Kapita∏owej LOTOS. 
Stan na 1.06.2009 r.

Nazwa spó∏ki 

Grupa LOTOS 

LOTOS Asfalt

LOTOS Czechowice

LOTOS Gaz

LOTOS Jas∏o

LOTOS Kolej

LOTOS Lab

LOTOS Ochrona

LOTOS Oil

LOTOS Paliwa

LOTOS Parafiny

Petrobaltic

LOTOS Serwis

LOTOS Stra˝

LOTOS Tank

Wdro˝one systemy zarzàdzania

Wdro˝ony i certyfikowany Zintegrowany System Zarzàdzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Wdro˝ony i certyfikowany Zintegrowany System Zarzàdzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 
oraz Zak∏adowa Kontrola Produkcji.

Wdro˝ony Zintegrowany System Zarzàdzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Wdro˝ony i certyfikowany Zintegrowany System Zarzàdzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

W trakcie wdra˝ania ISO 9001.

Wdro˝ony i certyfikowany Zintegrowany System Zarzàdzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 
oraz w trakcie wdra˝ania System Zarzàdzania Bezpieczeƒstwem Przewozów Kolejowych.

Wdro˝ony i certyfikowany Zintegrowany System Zarzàdzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. 
Ponadto Spó∏ka LOTOS Lab w Gdaƒsku oraz LOTOS Lab Oddzia∏ Czechowice posiada akredytacj´ Polskiego Centrum 
Akredytacji zgodnà z normà PN-EN ISO/IEC 17025:2005. 
W lutym 2009 r. w LOTOS Lab Oddzia∏ Jas∏o przeprowadzono audit w celu uzyskania akredytacji.

Wdro˝ony i certyfikowany Zintegrowany System Zarzàdzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Wdro˝ony i certyfikowany Zintegrowany System Zarzàdzania zgodny z normà ISO 9001 dotyczy: Oddzia∏ Gdaƒsk, 
Oddzia∏ Czechowice, Oddzia∏ Jas∏o.
Wdro˝ony i certyfikowany AQAP 2110:2006 dotyczy: Oddzia∏ Gdaƒsk, Oddzia∏ Czechowice, Oddzia∏ Jas∏o.
Wdro˝ony system, zgodny z normami ISO 14001 oraz PN-N-18001 obejmuje ca∏à Spó∏k´.

Wdro˝ony i certyfikowany System Zarzàdzania zgodny z normà ISO 9001. 

Wdro˝ony i certyfikowany Zintegrowany System Zarzàdzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Wdro˝ony i certyfikowany Zintegrowany System Zarzàdzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 
oraz wdro˝one systemy: ISM Code (System Zarzàdzania Bezpieczeƒstwem) i ISPS Code (System Ochrony Statków 
i Obiektów Portowych). 

Wdro˝ony i certyfikowany Zintegrowany System Zarzàdzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Wdro˝ony i certyfikowany Zintegrowany System Zarzàdzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Spó∏ka jest na etapie wdra˝ania wymagaƒ Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania.
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Halina Stasiewicz, 
dyrektor Biura 
Zarzàdzania Procesami, 
pe∏nomocnik Zarzàdu 
ds. Zintegrowanego Systemu 
Zarzàdzania w Grupie LOTOS

Grupa Kapita∏owa LOTOS wykorzystuje w codziennej dzia∏alnoÊci fakt, ˝e organizacja i jej dostawcy sà od siebie zale˝ni, a wzajemne korzystne 
powiàzania zwi´kszajà zdolnoÊç obu stron do tworzenia ∏aƒcucha wartoÊci, wzajemnego doskonalenia, stosowania tych samych dobrych praktyk 
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu. 
Wdra˝amy i doskonalimy systemy w ramach Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania. W dzia∏aniach tych istotnà rol´ odgrywajà zarówno nasi klien-
ci, jak i kontrahenci biznesowi. 
Nasze dzia∏ania prowadzimy w zgodzie z przepisami prawa. W wielu obszarach, majàc ÊwiadomoÊç odpowiedzialnoÊci biznesowej, realizowane 
przez nas przedsi´wzi´cia, nie tylko spe∏niajà narzucone nam wymagania prawne, ale te˝ wykraczajà poza nie. 
W ramach procesu wyboru kontrahenta stosujemy w∏asne wypracowane i ciàgle doskonalone kryteria wyboru, w tym ocen´ deklarowanych 
i realizowanych przez te firmy zasad etyki i odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej. Ka˝dy z dostawców jest o nich informowany. Chcemy, aby naszymi do-
stawcami by∏y firmy, dla których uznawane przez nas wartoÊci, takie jak jakoÊç, ochrona Êrodowiska oraz ochrona ˝ycia i zdrowia ludzkiego by∏y 
tak samo istotne jak dla nas. Propagujemy te wartoÊci w ramach prowadzonych cyklicznych spotkaƒ z naszymi dostawcami, przekazujemy raporty, 
poprzez które informujemy dostawców o ocenie ich pracy, wskazujemy obszary potencjalnego doskonalenia. 
Przyj´liÊmy zasad´, i˝ nie wspó∏pracujemy z partnerami biznesowymi, którzy nie przestrzegajà prawa, istotnych wartoÊci lub zasad spo∏ecznej 
bàdê ekologicznej odpowiedzialnoÊci. Prowadzimy tzw. List´ zastrze˝onych dostawców. Naszych kontrahentów oceniamy mi´dzy innymi poprzez 
zaplanowane audity.
Wiele uwagi poÊwi´camy na w∏aÊciwà komunikacj´ z kontrahentami. Sà oni na bie˝àco informowani o dzia∏aniach prowadzonych w Grupie Kapi-
ta∏owej LOTOS. Wykorzystujemy w tym celu zarówno intranet, jak i internet oraz nasz miesi´cznik LOTOSFER¢. Doskona∏ym przyk∏adem, mo˝e byç 
realizowany w tej chwili na terenie Grupy LOTOS najwi´kszy program inwestycyjny w Polsce, tj. Program 10+, którego komunikacja prowadzona 
jest w sposób kompleksowy i systematyczny, a przede wszystkim skuteczny i efektywny.
Czujemy si´ odpowiedzialni za nasze produkty, ich jakoÊç, bezpieczeƒstwo w u˝ytkowaniu. Informacje dotyczàce produktów i us∏ug Grupy Kapita∏o-
wej LOTOS sà ∏atwo dost´pne dla wszystkich klientów poprzez serwis internetowy www.lotos.pl, a aktualnoÊç tych informacji jest monitorowana.
Na uwag´ szczególnie zas∏uguje fakt, ˝e w ramach zarzàdzania relacjami z klientami przygotowujemy si´ do stworzenia profesjonalnego Contact 
Center, który docelowo obs∏ugiwaç b´dzie wszystkie spó∏ki segmentu handlowego Grupy Kapita∏owej LOTOS i przyniesie konkretne wymierne 
korzyÊci naszym klientom, partnerom biznesowym i ca∏ej Grupie Kapita∏owej LOTOS, tj. m.in.:
  wy˝szà satysfakcj´ klientów dzi´ki ∏atwiejszemu i szybszemu kontaktowi z dowolnà komórkà organizacyjnà Grupy Kapita∏owej LOTOS oraz 
jednolitym standardom obs∏ugi,
  wi´kszy wp∏yw na wdra˝anie wysokich standardów obs∏ugi klientów i zarzàdzanie relacjami z klientami z pozycji Grupy LOTOS dla ca∏ej Grupy 
Kapita∏owej LOTOS.
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Z uwagi na potrzeb´ systemowego podejÊcia do problemów wyst´pujà-
cych w spo∏ecznym otoczeniu Grupy LOTOS, których rozwiàzanie mo˝e 
mieç znaczàcy wp∏yw na pozycj´ konkurencyjnà Spó∏ki, Zarzàd w 2008 r. 
przyjà∏ „Strategi´ spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci Grupy Kapita∏owej Gru-
py LOTOS S.A. na lata 2008–2012”.

Decyzjà Walnego Zgromadzenia Spó∏ki w lutym 2008 r. utworzono Fun-
dusz Celowy na finansowanie darowizn Grupy LOTOS przeznaczonych 
na cele spo∏eczne. Fundusz ten zosta∏, decyzjà Walnego Zgromadzenia, 
zasilony w czerwcu 2008 r. z odpisów zysku netto Grupy LOTOS.

W maju 2008 r. Rada Nadzorcza przyj´∏a Regulamin Funduszu Celowe-
go na finansowanie przez Grup´ LOTOS przedsi´wzi´ç spo∏ecznych, 
okreÊlajàcy zasady gospodarowania Êrodkami wspomnianego fundu-
szu, zgodnie z którym Zarzàd okreÊli∏ procedur´ post´powania w za-
kresie rozpatrywania wniosków o przyznanie darowizny. Stosownie do 
postanowieƒ Regulaminu zawarcie umowy, której celem jest przekaza-
nie darowizny o wartoÊci przekraczajàcej jednorazowo równowartoÊç 
5.000 euro wymaga podj´cia uchwa∏y przez Zarzàd. Natomiast na za-
warcie umowy, której celem jest przekazanie darowizny o wartoÊci prze-
kraczajàcej jednorazowo równowartoÊç 20.000 euro wymagana jest
zgoda Rady Nadzorczej Spó∏ki.

W zwiàzku z tym Zarzàd w 2008 r. pozytywnie rozpatrzy∏ 11 wniosków 
o udzielenie darowizny. Przyznane Êrodki zosta∏y przeznaczone na nas-
t´pujàce sfery ˝ycia:

  dzia∏alnoÊç spo∏eczna,
  kultura,
  bezpieczeƒstwo,
  ochrona i promocja zdrowia,
  ochrona Êrodowiska i ekologia,
  nauka i edukacja.

W przypadku 5 wniosków dotyczàcych przekazania przez Grup´ LOTOS 
darowizn, wymagana by∏a zgoda Rady Nadzorczej. Rada, po zapozna-
niu si´ z informacjami dotyczàcymi tych darowizn, podj´∏a stosowne 
uchwa∏y, wyra˝ajàc tym samym zgod´ na przekazanie przez Spó∏k´ 
Êrodków na konkretny cel.

W kwestii dotyczàcej zasad przekazywania przez Grup´ LOTOS darowizn, 
zgodnie z przyj´tà w tym zakresie procedurà, Zarzàd i Rada Nadzorcza sà 
cyklicznie informowane o sposobie wykorzystania przez Spó∏k´ Êrodków 
Funduszu Celowego. Zarzàd otrzymuje w tym zakresie kwartalne i rocz-
ne sprawozdania. Sprawozdanie roczne przekazywane jest nast´pnie Ra-
dzie Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy równie˝ otrzymuje 
informacj´ o sposobie wykorzystania przez Spó∏k´ Êrodków Funduszu 
Celowego – w ramach sprawozdania finansowego za rok ubieg∏y.

Przedmiotem obrad posiedzeƒ Zarzàdu sà równie˝ kwestie zwiàzane 
z podejmowanymi przez Spó∏k´ dzia∏aniami sponsoringowymi, które 
wpisujà si´ w strategi´ spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e Rada Nadzorcza w 2008 r. stwierdzi∏a, ˝e realizo-
wana w Spó∏ce strategia spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci jest wywa˝ona 
i zapewnia przejrzystoÊç dzia∏aƒ Spó∏ki w tym zakresie.

W∏adze Spó∏ki na bie˝àco monitorujà kwestie zwiàzane z problematykà 
zrównowa˝onego rozwoju. W 2008 r. Zarzàd Grupy LOTOS podjà∏ sze-
reg decyzji (9 uchwa∏) dotyczàcych uruchomienia zadaƒ inwestycyjnych 
majàcych na celu m.in.:

  zmniejszenie emisji CO2 i zwiàzków odorowych,
  uzyskanie dost´pu do taƒszego i ekologicznego êród∏a energii,
  minimalizacj´ zu˝ycia energii i paliwa,
  ograniczenie negatywnego wp∏ywu istniejàcej dzia∏alnoÊci przemys-
∏owej na Êrodowisko i dostosowujàcej koncern do wymogów prawa 
wspólnotowego.

Zarzàd i Rada Nadzorcza regularnie informowane sà o stopniu realizacji 
inwestycji, jakà jest Program 10+, który pozwoli w przysz∏oÊci na obni˝e-
nie zu˝ycia energii, emisji zanieczyszczeƒ i zu˝ycia surowców w procesie 
produkcji oraz u˝ytkowania produktów koncernu.

Zgodnie z przyj´tà przez Zarzàd w 2008 r. instrukcjà w sprawie ra-
portowania w zakresie realizacji przez Grup´ LOTOS Programu 10+, 
sporzàdzany jest cyklicznie raport z realizacji wspomnianej inwestycji, 
który przedk∏adany jest Zarzàdowi celem jego akceptacji. Zaakceptowa-
ny przez Zarzàd raport przekazywany jest Radzie Nadzorczej. Ponadto 
na ka˝dym posiedzeniu Rady przedstawiana jest przez Zarzàd informa-
cja nt. realizacji Programu 10+.
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Organizacje bran˝owe:
  Stowarzyszenie Naukowo Techniczne In˝ynierów i Techników 
Przemys∏u Naftowego i Gazownictwa,
  Polska Organizacja Przemys∏u i Handlu Naftowego,
  CONservation of Clean Air and Water in Europe (CONCAWE),
  World Petroleum Council-Polish National Committee,
  Instytut Paliw i Energii Odnawialnej.

Organizacje biznesowe:
  Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
  Global Compact,
  Business Centre Club,
  Gdaƒski Klub Biznesu,
  Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze,
  Pomorska Izba Przemys∏owo-Handlowa,
  European League for Economic Cooperation
Liga Europejskiej Wspó∏pracy Gospodarczej – Sekcja Polska,
  Klub Polskiej Rady Biznesu,
  Fundacja Klubu 500.

Organizacje specjalistyczne:
  Konfederacja Pracodawców Polskich,
  Stowarzyszenie Emitentów Gie∏dowych,
  Klub Polskie Forum ISO 14000,
  Polskie Forum ISO 9000,
  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
  Polska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa,
  Stowarzyszenie Ksi´gowych w Polsce.

Cz∏onkostwo we wspomnianych organizacjach ma charakter dobro-
wolny. Grupa LOTOS popiera kierunki dzia∏aƒ podejmowanych przez 
organizacje, do których nale˝y, a przedstawiciele koncernu, zgodnie ze 
swoimi kompetencjami, biorà udzia∏ w pracach grup problemowych.

W opisywanym okresie sprawozdawczym Spó∏ka zg∏osi∏a swój akces 
do dwóch cieszàcych si´ najwy˝szà reputacjà i zaufaniem organizacji 
dzia∏ajàcych na rzecz zrównowa˝onego rozwoju i spo∏ecznej odpowie-
dzialnoÊci biznesu, tj. do Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) 

oraz Global Compact (GC). Cz∏onkostwo poprzedzone zosta∏o: w przy-
padku pierwszego z wymienionych podmiotów – procedurà weryfikujà-
cà przyj´te przez Spó∏k´ standardy i praktyki w zarzàdzaniu obszarem 
CSR, zaÊ w drugim – zaproszeniem od organizacji, która doceni∏a w ten 
sposób dotychczasowe dzia∏ania koncernu na rzecz zrównowa˝onego 
rozwoju.
Decyzja o przystàpieniu do wymienionych wy˝ej organizacji by∏a zgod-
na z za∏o˝eniami przyj´tej strategii spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci.

Cz∏onkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu Grupa LOTOS jest od 
grudnia 2008 r. Spó∏ka ma status partnera strategicznego organizacji. 
Misjà FOB jest upowszechnianie idei spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci 
biznesu jako standardu obowiàzujàcego w Polsce w celu zwi´kszenia 
konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, zadowolenia spo∏ecznego i popra-
wy stanu Êrodowiska. Jako partner FOB, firma ma prawo wp∏ywu na 
promocj´ odpowiedzialnego biznesu w Polsce i dost´p do fachowych 
porad. Zyska∏a te˝ okazj´ do wymiany dobrych praktyk, ich promocji 
wÊród interesariuszy oraz aktywnego uczestnictwa w inicjatywach 
Forum.

W lutym 2009 r. Grupa LOTOS przystàpi∏a do Global Compact (GC) 
– organizacji utworzonej w 2000 r. z inicjatywy Sekretarza Generalnego 
ONZ Kofi Annana. GC jest najwi´kszà na Êwiecie dobrowolnà inicjatywà 
obywatelstwa korporacyjnego. Do jej grona nale˝à w∏adze rzàdowe, 
firmy, pracodawcy, organizacje pozarzàdowe i agendy ONZ. GC sta-
nowi ramy dla dzia∏aƒ w kierunku zaanga˝owania biznesu w prac´ 
ONZ i zach´cania obywateli do kooperacji w czterech zasadniczych 
obszarach: Sieciach Lokalnych, Dialogu Spo∏ecznym i Analizie, Centrum 
Wiedzy oraz Projektach. Obecnie zaanga˝owanych w prace organiza-
cji jest ponad 2.000 firm ze wszystkich regionów Êwiata oraz wiele 
mi´dzynarodowych Êrodowisk pracy i organizacji pozarzàdowych.
 
Global Compact nak∏ania firmy do poparcia, przyj´cia i stosowania we 
wszystkich sferach dzia∏alnoÊci dziesi´ciu zasad wynikajàcych z nast´pu-
jàcych dokumentów: Powszechnej Deklaracji Praw Cz∏owieka, Dekla-
racji Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy o Fundamentalnych Zasadach 
i Prawach w Pracy, Deklaracji z Rio o Ârodowisku Naturalnym i Rozwoju, 
Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji. 

Grupa LOTOS jest cz∏onkiem nast´pujàcych krajowych i mi´dzynarodowych organizacji:
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Zasady Global Compact, przyj´te przez Grup´ LOTOS wraz z przystàpieniem do organizacji, to: 
  popieranie i przestrzeganie praw cz∏owieka przyj´tych przez spo∏ecznoÊç mi´dzynarodowà,
  eliminacja wszelkich przypadków ∏amania praw cz∏owieka przez firm´,
  poszanowanie wolnoÊci stowarzyszania si´, 
  eliminacja wszelkich form pracy przymusowej,
  zniesienie pracy dzieci, 
  efektywne przeciwdzia∏anie dyskryminacji w sferze zatrudnienia,
  prewencyjne podejÊcie do Êrodowiska naturalnego,
  podejmowanie inicjatyw majàcych na celu promowanie postaw odpowiedzialnoÊci ekologicznej,
  stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych Êrodowisku technologii,
  przeciwdzia∏anie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i ∏apówkarstwu.

W maju 2008 r. Grupa LOTOS przy∏àczy∏a si´ do kampanii spo∏ecznej „Oszcz´dzaj nie tylko paliwo”. Kampania prowadzona jest w 29 kra-
jach przez Europejskie Stowarzyszenie Przemys∏u Naftowego (EUROPIA) oraz Komisj´ Europejskà. Celem kampanii jest zainicjowanie dialogu 
spo∏ecznego ze Êrodowiskiem konsumentów – u˝ytkowników samochodów poprzez zach´cenie ich do oszcz´dnego stylu jazdy, umo˝liwiajàcego 
oszcz´dzanie paliwa, ale tak˝e zmniejszajàcego ucià˝liwoÊç ruchu drogowego dla Êrodowiska. Kampania opiera si´ na propagowaniu wskazówek 
pomagajàcych kierowcom prowadziç samochód w taki sposób, aby zwi´kszyç efektywnoÊç paliwa.
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ZAANGA˚OWANIE
[4.14–4.17]

WP¸YW PROGRAMU 10+ 
NA ÂRODOWISKO

Program 10+ jest elementem strategii rozwoju Grupy Kapita∏owej LOTOS do 2012 r. Stanowi jedno z najwi´kszych przedsi´wzi´ç inwestycyjnych 
w Europie Ârodkowo-Wschodniej. W ramach Programu 10+ powstaje obecnie w Gdaƒsku szereg nowych i zaawansowanych technologicznie 
instalacji, które pozwolà na zwi´kszenie zdolnoÊci przerobowych ropy naftowej o 75%, z poziomu 6 mln ton do 10,5 mln ton rocznie. Przy rozbu-
dowie rafinerii stosowane sà technologie, zapewniajàce wysoki poziom odsiarczania produktów ropopochodnych oraz minimalizujàce wp∏yw na 
Êrodowisko.

W ramach Programu 10+ do koƒca 2010 r. zostanà wybudowane nast´pujàce instalacje:
 instalacja destylacji ropy (CDU/VDU),
 instalacja hydroodsiarczania olejów nap´dowych (HDS),
 instalacja hydrokrakingu (MHC),
 instalacja przerobu ci´˝kiej pozosta∏oÊci (ROSE),
 wytwórnia wodoru (HGU),
 kompleks aminowo-siarkowy (KAS),
 rozbudowa infrastruktury (zbiorniki, media, po∏àczenia mi´dzyobiektowe).

Po zrealizowaniu wartego oko∏o 1,43 mld euro Programu 10+ Grupa LOTOS stanie si´ jednà z najbardziej zaawansowanych technologicznie
i efektywnych rafinerii w Europie.
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WP¸YW PROGRAMU 10+
NA ÂRODOWISKO

Szczegó∏owej oceny i kwantyfikacji oddzia∏ywaƒ na Êrodowisko, zwiàza-
nych z realizacjà Programu 10+, dokonano w „Raporcie w sprawie oceny 
oddzia∏ywania na Êrodowisko”, opracowanym i przedstawionym opinii 
publicznej w czerwcu 2007 r. Dokument ten by∏ przedmiotem uzgodnieƒ 
i opinii kompetentnych organów administracji publicznej podczas wy-
maganego prawem post´powania w sprawie oceny oddzia∏ywania na 
Êrodowisko z udzia∏em spo∏eczeƒstwa. Post´powanie to zakoƒczy∏o 
si´ wydaniem przez Prezydenta Miasta Gdaƒska prawomocnej decyzji 
o Êrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi´wzi´cia.
Ju˝ na etapie wst´pnych prac przygotowujàcych realizacj´ Programu 10+ 
przyj´to za∏o˝enie, ˝e b´dzie on realizowany z maksymalnym poszano-
waniem wymogów ochrony Êrodowiska, nie tylko w zakresie pe∏nego 
przestrzegania postanowieƒ prawa w tym wzgl´dzie, ale tak˝e jak najdalej 
idàcej minimalizacji, a je˝eli to tylko mo˝liwe – eliminacji oddzia∏ywaƒ, 
tak˝e w przypadkach, gdy obowiàzujàce przepisy takich dzia∏aƒ nie wyma-
gajà, a jednoczeÊnie istniejà racjonalne mo˝liwoÊci ich wdro˝enia.
W tym celu opracowano „Plan dzia∏aƒ Êrodowiskowych Grupy LOTOS” 
(zwany dalej Planem) zawierajàcy zestawienie i uszczegó∏owienie dzia-
∏aƒ, jakie na etapie realizacji przedsi´wzi´ç inwestycyjnych przewidzia-
nych w Programie 10+ podejmowano, podejmuje si´ lub planuje si´ 
podjàç dla unikni´cia lub co najmniej minimalizacji niekorzystnych skut-
ków Êrodowiskowych i spo∏ecznych, jakie mog∏yby powstaç w zwiàzku 
z realizacjà Programu. Celem tego opracowania jest przedstawienie opi-
nii publicznej, w∏aÊciwym organom administracji oraz instytucjom finan-
sujàcym, dzia∏aƒ i zamierzeƒ przewidzianych do realizacji w ró˝norod-
nych dokumentach i decyzjach zwiàzanych z realizacjà Programu 10+ 
w formie jednolitego, syntetycznego, kompleksowego dokumentu pla-
nistycznego, podlegajàcego systematycznej weryfikacji i kontroli wyko-
nania jego postanowieƒ.
Uznano, ˝e zaanga˝owani przez Grup´ LOTOS partnerzy techniczni 
b´dà mieli jeden z decydujàcych wp∏ywów na sprawny przebieg Prog-
ramu 10+. Dlatego te˝ realizacja poszczególnych przedsi´wzi´ç Progra-
mu 10+ prowadzona jest przez koncern we wspó∏pracy z renomowa-
nymi dostawcami najnowszych i najbardziej efektywnych technologii. 
Znaleêli si´ wÊród nich Êwiatowi liderzy bran˝y tacy jak Shell, Kellogg, 
Lurgi, Chevron. Koncern Shell jest tak˝e partnerem Grupy LOTOS i tech-
nicznym konsultantem Programu od poczàtku jego realizacji. 
Do realizacji Programu 10+ anga˝owani sà równie˝ liderzy bran˝y bu-
downictwa przemys∏owego, którzy posiadajà wieloletnie doÊwiadczenie 
w projektowaniu i budowie kompleksów rafineryjnych i chemicznych na 

ca∏ym Êwiecie: Technip (W∏ochy), ABB Lummus Global (Niemcy), Lurgi 
(Niemcy/Polska), Fluor (Holandia/Polska). 
Realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w wymiarze i charakterze prze-
widzianym w Programie 10+, a nast´pnie eksploatacja nowych instala-
cji i obiektów wià˝e si´ z mo˝liwoÊcià wystàpienia ró˝norodnych oddzia-
∏ywaƒ na otoczenie, w tym w szczególnoÊci na Êrodowisko przyrodnicze 
i spo∏ecznoÊci lokalne funkcjonujàce w bezpoÊrednim sàsiedztwie Grupy 
LOTOS. 
Znaczàca cz´Êç tych oddzia∏ywaƒ b´dzie mieç charakter przejÊciowych 
ucià˝liwoÊci, typowych dla prac konstrukcyjno-budowlanych. Spodzie-
wany jest równie˝ pewien wzrost oddzia∏ywaƒ emisyjnych, zwiàzanych 
z przysz∏à eksploatacjà instalacji. Jednak skala tych zmian, co wykaza∏y 
stosowne obliczenia, b´dzie znacznie ni˝sza ni˝ przewidywane zwi´ksze-
nie produkcji.
W celu weryfikacji kompletnoÊci i zasadnoÊci dzia∏aƒ proÊrodowisko-
wych zestawionych w sporzàdzonym Planie przeprowadzono przeglàd 
wyników prac nad ocenà skutków Êrodowiskowych realizacji Progra-
mu 10+ (ze szczególnym uwzgl´dnieniem „Raportu w sprawie oceny 
oddzia∏ywania na Êrodowisko” opracowanego w 2007 r.) oraz ustaleƒ 
wewn´trznych dokonywanych z wykorzystaniem procedur wdro˝onego 
w koncernie systemu zarzàdzania Êrodowiskowego, zgodnego z normà 
ISO 14001 (system zarzàdzania Êrodowiskowego stanowi element 
Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania). Efektem przeprowadzonego 
przeglàdu by∏ wybór i waloryzacja znaczàcych aspektów Êrodowis-
kowych i spo∏ecznych realizacji Programu 10+, jak równie˝ najbardziej 
wra˝liwych elementów otoczenia, na które realizacja Programu mo˝e 
oddzia∏ywaç. 
Zgodnie z przyj´tà na potrzeby sporzàdzonego Planu terminologià, 
przez aspekt Êrodowiskowy rozumie si´ „ka˝dy element dzia∏aƒ orga-
nizacji (Grupy LOTOS i innych podmiotów dzia∏ajàcych w jej imieniu lub 
na jej zlecenie), który mo˝e wzajemnie oddzia∏ywaç ze Êrodowiskiem”. 
Jak z tego wynika, z aspektami Êrodowiskowymi ÊciÊle powiàzane sà 
kwestie wp∏ywu na Êrodowisko, które nale˝y rozumieç jako „ka˝dà 
zmian´ w Êrodowisku zarówno niekorzystnà, jak i korzystnà, która 
w ca∏oÊci lub cz´Êciowo jest spowodowana aspektami Êrodowiskowymi 
organizacji”. 
Identyfikacj´ aspektów Êrodowiskowych przeprowadzono na takim 
poziomie szczegó∏owoÊci, aby z jednej strony zapewniç mo˝liwoÊç ope-
racyjnego zarzàdzania poszczególnymi zwiàzanymi oddzia∏ywaniami, 
a jednoczeÊnie ograniczyç ich liczb´ do oczekiwanego minimum. 
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Faza budowy
  
 Wzrost zu˝ycia energii elektrycznej

  Wzrost emisji zanieczyszczeƒ gazowych – produkty spalania paliw

 Wzrost (niezorganizowanej) emisji py∏ów

 Wzrost emisji ha∏asu

 Wibracje

 Trwa∏a zabudowa terenu

 Niwelacje terenu

 Przemieszczenia mas ziemnych

 Usuni´cie drzew i krzewów

 Usuni´cie warstwy humusu

 Ryzyko zanieczyszczenia gruntu

 Wzrost poboru i zu˝ycia wód powierzchniowych

  Zwi´kszenie iloÊci Êcieków oczyszczonych 
odprowadzanych do odbiorników

 Wytwarzanie odpadów z rozbiórek i przebudów

 Wytwarzanie odpadów budowlanych

WP¸YW PROGRAMU 10+
NA ÂRODOWISKO W wyniku przeprowadzonej analizy 

zidentyfikowano nast´pujàce rodzaje aspektów Êrodowiskowych 
towarzyszàcych realizacji Programu 10+:

Faza eksploatacji
  
 Wzrost zu˝ycia energii elektrycznej

 Wzrost zu˝ycia energii cieplnej

  Wzrost emisji zanieczyszczeƒ gazowych 
– produkty spalania paliw i w´glowodory

 Wzrost (zorganizowanej) emisji py∏ów

 Wzrost emisji CO2

 Wzrost emisji ha∏asu

  Wzrost poboru i zu˝ycia 
wód powierzchniowych

  Wzrost iloÊci wytwarzanych Êcieków 
technologicznych i socjalnych

  Zwi´kszenie iloÊci oczyszczonych Êcieków 
odprowadzanych do odbiorników

  Ryzyko zanieczyszczenia gruntu 
w typowych warunkach eksploatacji

  Zwi´kszenie iloÊci wytwarzanych odpadów 
technologicznych

  Zwi´kszenie iloÊci wytwarzanych odpadów 
komunalnopodobnych
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WP¸YW PROGRAMU 10+
NA ÂRODOWISKO

Zestawienie 
skonstruowano w taki sposób, 
aby wskazaç w nim wszystkie 
sàsiednie receptory, które 
mogà podlegaç mierzalnemu 
oddzia∏ywaniu któregokolwiek 
ze zidentyfikowanych wczeÊniej 
aspektów Êrodowiskowych.

Zgodnie z przyj´tymi za∏o˝eniami metodologicznymi, dla okreÊlenia znaczenia (istotnoÊci) poszczególnych aspektów Êrodowiskowych, konieczne 
jest ustalenie ich wp∏ywu na wra˝liwe receptory. Pod poj´ciem receptor dla potrzeb sporzàdzonego Planu rozumie si´ „element lub cech´ Êrodo-
wiska (otoczenia, sàsiedztwa), z którym dany aspekt mo˝e wzajemnie oddzia∏ywaç”.

Oddzia∏ywanie na receptory wywo∏ywane jest zawsze poprzez tzw. stresory, czyli najcz´Êciej fizyko-chemiczne czynniki zmieniajàce stan receptora 
lub jego postrzeganie. Aby oddzia∏ywanie mog∏o mieç miejsce, konieczne jest zaistnienie tzw. drogi nara˝enia. Pod poj´ciem tym rozumie si´ spo-
sób, w jaki czynnik oddzia∏ujàcy (stresor) wchodzi w kontakt z receptorem. Brak mo˝liwoÊci okreÊlenia drogi nara˝enia oznacza z regu∏y, ˝e dane 
oddzia∏ywanie nie wyst´puje.

Identyfikacj´ i wybór receptorów przeprowadzono w taki sposób, aby mo˝na by∏o oceniç wp∏yw oddzia∏ywaƒ z terenu Grupy LOTOS na nast´pu-
jàce elementy lub cechy otoczenia:
  elementy Êrodowiska – powietrze, wody powierzchniowe, wody podziemne, grunty, lokalna flora i fauna oraz Êrodowisko jako ca∏oÊç,
  wartoÊci materialne – nieruchomoÊci, obiekty i tereny wykorzystywane gospodarczo, tereny rolnicze,
  cechy – klimat akustyczny, komfort ˝ycia, wartoÊç nieruchomoÊci.

Receptory przyporzàdkowano do trzech wydzielonych w przestrzeni stref:
  strefa „Zero” – teren realizacji inwestycji i bezpoÊrednie zaplecze budowy,
  strefa I – tereny bezpoÊrednio sàsiadujàce ze „strefà Zero”,
  strefa II – tereny po∏o˝one w dalszej odleg∏oÊci (ponad 1000 m od miejsca realizacji inwestycji) oraz Êrodowisko jako ca∏oÊç.

Strefa I

jakoÊç powietrza
wody gruntowe
grunty
fauna i flora
obszary rolnicze ul. Benzynowa
obszary rolnicze ul. Elblàska
domy mieszkalne ul. Benzynowa
domy mieszkalne ul. Elblàska
obiekty us∏ugowe – MAKRO
sàsiednie tereny przemys∏owe i produkcyjno-us∏ugowe
wartoÊç nieruchomoÊci
komfort ˝ycia

Strefa II

Êrodowisko jako ca∏oÊç

obszary chronione i obszary Natura 2000

Mot∏awa
osiedla i miejscowoÊci w dalszym sàsiedztwie

Receptory przyporzàdkowane do stref

Strefa „Zero”

jakoÊç powietrza
wody gruntowe
grunty
fauna i flora
Rozwójka
Martwa Wis∏a
w∏asne tereny przemys∏owe
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WP¸YW PROGRAMU 10+
NA ÂRODOWISKO

Otrzymane w taki sposób 
zestawienia liczbowe 
pos∏u˝y∏y do przeprowadzenia 
analizy statystycznej wyników, 
pozwalajàcej zidentyfikowaç 
i uszeregowaç aspekty 
i receptory ze wzgl´du na skal´ 
oddzia∏ywaƒ i skutków. 
Uzyskane tà drogà wyniki 
majà charakter relatywny, 
s∏u˝àcy analizie porównawczej 
i w ˝adnym wypadku nie mogà 
byç traktowane jako próba 
kwantyfikacji oddzia∏ywaƒ.

Kryteria oceny i waloryzacji oddzia∏ywaƒ

Waloryzacj´ skutków oddzia∏ywaƒ – zwiàzanych ze zidentyfikowanymi, znaczàcymi aspektami Êrodowiskowymi – na receptory, przeprowadzono meto-
dà „macierzy oddzia∏ywaƒ”. W konstrukcji macierzy uwzgl´dniono zidentyfikowane, znaczàce aspekty Êrodowiskowe, przyporzàdkowane fazie reali-
zacji inwestycji (aktualnie prowadzonej) oraz fazie eksploatacji (uruchomienie kolejnych instalacji planowane jest sukcesywnie w latach 2009–2010). 
Drugi element konstrukcyjny stanowi∏a lista receptorów, przyporzàdkowana do wspomnianych 3 stref oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia, ró˝niàcych 
si´ po∏o˝eniem wzgl´dem miejsca realizacji inwestycji oraz skalà i nat´˝eniem oddzia∏ywaƒ.
W odpowiednich polach macierzy przypisano poszczególnym oddzia∏ywaniom okreÊlonà punktacj´, stanowiàcà wynik oceny eksperckiej, która 
uwzgl´dnia przedstawione w tabeli poni˝ej kryteria oceny.

Pola oceny

zgodnoÊç 
z normami prawnymi

trwa∏oÊç oddzia∏ywaƒ

skala oddzia∏ywaƒ

zasi´g oddzia∏ywaƒ

wra˝liwoÊç receptorów

Skala oddzia∏ywaƒ

silne

znaczàce

zauwa˝alne

pomijalne

brak

Opis

oddzia∏ywanie mierzalne, wyczerpujàce ch∏onnoÊç Êrodowiska 
lub powodujàce sta∏e ryzyko przekroczenia standardów jakoÊci Êrodowiska, 
wzgl´dnie innych nieakceptowanych strat, szkód i ucià˝liwoÊci

oddzia∏ywanie mierzalne powodujàce ryzyko okresowego 
przekroczenia obowiàzujàcych standardów i mogàce byç odbierane 
jako ucià˝liwe dla otoczenia

oddzia∏ywanie mierzalne nie powodujàce ryzyka przekroczenia standardów

oddzia∏ywanie na niskim poziomie, w granicach progów mierzalnoÊci 
nie powodujàce ryzyka powstania istotnych ucià˝liwoÊci

brak drogi nara˝enia, brak oddzia∏ywaƒ lub oddzia∏ywania niemierzalne

Punkty

4

3

2

1

0

Poszczególnym receptorom przypisano równie˝ odpowiednie wagi, uwzgl´dniajàce ich „wartoÊç przyrodniczà” lub „wra˝liwoÊç na oddzia∏ywania”. 
Przyj´to, ̋ e punktacja stanowiàca wyniki analizy eksperckiej w polach oceny wskazanych powy˝ej, zostanie w uzasadnionych przypadkach zwi´kszo-
na wed∏ug nast´pujàcych zasad:

  tereny przemys∏owe i inne receptory (tereny, obiekty) nie pod-
legajàce specjalnej ochronie prawnej w zakresie oddzia∏ywaƒ 
Êrodowiskowych: waga 1,
  elementy Êrodowiska o podwy˝szonej wra˝liwoÊci lub zdolnoÊci 
akumulacji oddzia∏ywaƒ: waga 1,3–1,5 
(podwy˝szenie punktacji od 30 do 50%),

  cechy i wartoÊci socjalno-ekonomiczne: waga 1,3 
(podwy˝szenie punktacji o 30%), 
  miejsca sta∏ego przebywania ludzi: waga 1,5 
(podwy˝szenie punktacji o 50%),
  elementy Êrodowiska i tereny przyrodnicze podlegajàce ochronie 
prawnej oraz Êrodowisko jako ca∏oÊç: waga 1,5 
(podwy˝szenie punktacji o 50%).
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WP¸YW PROGRAMU 10+
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Na wykresach przedstawiono 
zbiorcze wyniki waloryzacji 
zidentyfikowanych aspektów 
Êrodowiskowych 
oraz porównawczej analizy 
nara˝enia receptorów.

Z przedstawionego na pierwszym wykresie (faza budowy) porównania wynika, ˝e najwi´ksze skutki Êrodowiskowe zwiàzane sà z prowadzonymi 
na terenie inwestycji pracami ziemnymi, powodujàcymi m.in. wtórne pylenie. Istotny aspekt stanowi równie˝ emisja ha∏asu z maszyn budowlanych 
i podczas prowadzenia prac konstrukcyjnych.W fazie eksploatacji na czo∏o rankingu wysuwajà si´ zmiany wskaêników emisji gazów i py∏ów ze 
êróde∏ zorganizowanych (g∏ównie z procesów wytwarzania energii), a tak˝e emisja ha∏asu z urzàdzeƒ produkcyjnych.
Nale˝y jednak podkreÊliç, ̋ e w ˝adnym wypadku nie przewiduje si´ naruszenia standardów prawnych, odnoszàcych si´ do jakoÊci Êrodowiska pod-
dawanego oddzia∏ywaniu tego typu stresorów. Jedynie w przypadku oddzia∏ywaƒ akustycznych konieczne b´dzie podj´cie dzia∏aƒ, zmierzajàcych 
do zapewnienia odpowiedniego komfortu akustycznego wewnàtrz pomieszczeƒ mieszkalnych po∏o˝onych w pierwszej strefie oddzia∏ywania.
Analiza poziomu oddzia∏ywaƒ na poszczególne receptory potwierdza z kolei intuicyjny wniosek, ˝e najwi´ksze skutki lub zmiany Êrodowiskowe 
nastàpià bezpoÊrednio na terenie inwestycji (Strefa „Zero”). Przekszta∏cenia sposobu wykorzystania i zmiany szaty roÊlinnej oraz prowadzone na 
du˝à skal´ prace ziemne spowodujà na tym obszarze daleko idàce skutki w funkcjonowaniu ukszta∏towanego tam specyficznego ekosystemu.

wzrost emisji CO2

wzrost poboru i zu˝ycia wód powierzchniowych
wzrost iloÊci wytwarzanych Êcieków technologicznych i socjalnych

zwi´kszenie iloÊci wytwarzanych odpadów technologicznych i komunalnopodobnych
zwi´kszenie iloÊci oczyszczonych Êcieków odprowadzanych do odbiorników

wzrost zu˝ycia energii elektrycznej i cieplnej
ryzyko zanieczyszczenia gruntu w typowych warunkach eksploatacji

wzrost emisji ha∏asu
wzrost (zorganizowanej) emisji py∏ów

wzrost emisji zanieczyszczeƒ gazowych (produkty spalania paliw)

wzrost zu˝ycia energii elektrycznej
wzrost poboru i zu˝ycia wód powierzchniowych
wytwarzanie odpadów z rozbiórek i przebudów

wytwarzanie odpadów budowlanych
zwi´kszenie iloÊci Êcieków oczyszczonych odprowadzanych do zbiorników

przemieszczenia mas ziemnych
trwa∏a zabudowa terenu

wibracje
wzrost emisji zanieczyszczeƒ gazowych (produkty spalania paliw)

usuni´cie drzew i krzewów
niwelacje terenu

ryzyko zanieczyszczenia gruntu
usuni´cie warstwy humusu

wzrost emisji ha∏asu
wzrost (niezorganizowanej) emisji py∏ów
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wody gruntowe
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w∏asne tereny przemys∏owe
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Dzia∏ania te sà w pe∏ni zgodne z okreÊlonymi w lokalnym prawie 
kierunkami zagospodarowanie tego terenu, a wynikajàce z realizacji 
inwestycji skutki Êrodowiskowe sà akceptowalne z punktu widzenia 
wymogów prawa i wartoÊci przyrodniczej analizowanego terenu. Cz´Êç 
z wprowadzanych zmian b´dzie mieç jednak charakter trwa∏y. Dotyczy 
to w szczególnoÊci zabudowy cz´Êci powierzchni, likwidacji quasi-natu-
ralnej szaty roÊlinnej ukszta∏towanej w minionych latach na tym terenie 
oraz przynajmniej okresowej zmiany lokalnej struktury gatunkowej 
zwierzàt.
Oddzia∏ywania w Strefie I w najwi´kszym stopniu dotyczyç b´dà stan-
dardów jakoÊci Êrodowiska (ha∏as, zapylenie) oraz szeroko poj´tego kom-
fortu ˝ycia mieszkaƒców kilku budynków mieszkalnych zlokalizowanych 
w bezpoÊrednim sàsiedztwie terenu inwestycji. Skutki oddzia∏ywaƒ na 
inne receptory mieÊciç si´ b´dà znacznie poni˝ej wartoÊci krytycznych, 
w tym w szczególnoÊci nie przewiduje si´ naruszenia obowiàzujàcych 
standardów prawnych.
W Strefie II nie zidentyfikowano mo˝liwoÊci wystàpienia oddzia∏ywaƒ 
na standardy jakoÊci Êrodowiska (jakoÊç powietrza, klimat akustyczny, 
grunty, wody gruntowe) zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji. Dla 
pozosta∏ych receptorów skutki oddzia∏ywaƒ b´dà pomijalne i b´dà si´ 
mieÊciç znacznie poni˝ej wartoÊci normowanych prawnie.

Opracowany „Plan dzia∏aƒ Êrodowiskowych” zawiera zestawienie oraz 
uszczegó∏owienie dzia∏aƒ majàcych na celu unikni´cie lub zminima-
lizowanie niekorzystnych skutków Êrodowiskowych i spo∏ecznych, jakie 
mog∏yby powstaç w zwiàzku z realizacjà Programu 10+. W Planie zesta-
wiono tak˝e dzia∏ania, które Grupa LOTOS w trakcie realizacji przedsi´-
wzi´ç inwestycyjnych, przewidzianych w Programie 10+, ju˝ przeprowa-
dzi∏a, realizuje obecnie lub planuje przeprowadziç.
W zestawieniu dzia∏aƒ dla potrzeb Planu w porzàdku przyczynowo-
skutkowym zestawiono informacje dotyczàce:
  dzia∏aƒ powodujàcych wystàpienie okreÊlonych aspektów 
Êrodowiskowych i ich wp∏ywu na Êrodowisko,
  dzia∏aƒ zapobiegawczych, minimalizujàcych i ograniczajàcych wp∏yw 
zidentyfikowanych aspektów Êrodowiskowych na receptory,
 czasu realizacji, etapowania wdra˝ania dzia∏aƒ zapobiegawczych,
  wskazania jednostek Grupy LOTOS odpowiedzialnych za wdra˝anie 
wskazanych dzia∏aƒ, 
  okreÊlenia sposobu monitoringu stosowania i skutecznoÊci dzia∏aƒ 
zapobiegawczych oraz raportowania w tym zakresie,
 oszacowania kosztów wdro˝enia dzia∏aƒ zapobiegawczych,
  okreÊlenia êróde∏ finansowania nak∏adów inwestycyjnych i wydatków 
bie˝àcych zwiàzanych z wdro˝eniem dzia∏aƒ zapobiegawczych.
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wody gruntowe
fauna i flora

grunty
wartoÊç nieruchomoÊci

sàsiednie tereny produkcyjno-us∏ugowe
obszary rolnicze ul. Elblàska

obszary rolnicze ul. Benzynowa
obiekty us∏ugowe – MAKRO

jakoÊç powietrza
komfort ˝ycia

domy mieszkalne ul. Elblàska
domy mieszkalne ul. Benzynowa

wody gruntowe
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obszary chronione i obszary Natura 2000
Mot∏awa

osiedla i miejscowoÊci w dalszym sàsiedztwie

Fa
za

ek
sp

lo
at

ac
ji

Receptory w Strefie II Wzgl´dny poziom oddzia∏ywaƒ

 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66

Fa
za

 b
ud

ow
y



Âwiat to wielki zbiorowy obowiàzek. Raport spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci 2008

PDF RAPORT PDF ROZDZIA¸

 List prezesa 1  Profil
organizacji

2  Profil
raportu 

3  Struktura i system
zarzàdzania 

4  Zaanga˝owanie
 

5  Ekonomiczne
aspekty dzia∏alnoÊci 

6  Ârodowiskowe
aspekty dzia∏alnoÊci 

7  Spo∏eczne
aspekty dzia∏alnoÊci

SPIS TREÂCI INDEKS TREÂCI G3 GRI S¸OWNICZEK TERMINÓW KONTAKT ENGLISH WYJÂCIE

43

WP¸YW PROGRAMU 10+
NA ÂRODOWISKO

Grupa LOTOS, traktujàc ochron´ Êrodowiska naturalnego jako jeden z wpisanych w misj´ przedsi´biorstwa priorytetów, ju˝ na etapie planowania 
procesów inwestycyjnych wybiera wy∏àcznie przyjazne Êrodowisku technologie, spe∏niajàce wymogi najlepszych dost´pnych obecnie technik (tzw. 
BAT).

Z uwagi na wyst´pujàce w Grupie LOTOS êród∏a oddzia∏ywaƒ na Êrodowisko, do najwa˝niejszych wskaêników charakteryzujàcych BAT zalicza si´ 
m.in.:
 rozwiàzania techniczne w zakresie konstrukcji i eksploatacji urzàdzeƒ,
 rozwiàzania proceduralne w zakresie eksploatacji urzàdzeƒ,
 wskaêniki zu˝ycia mediów na ton´ ropy,
 wskaêniki emisji do atmosfery na ton´ ropy,
 wskaêniki emisji Êcieków i odpadów.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e z analizy dokumentów referencyjnych, nazywanych w skrócie od angielskoj´zycznej nazwy BREF, wynika, i˝ przewidywane 
do zainstalowania i eksploatacji na terenie Grupy LOTOS w ramach Programu 10+ nowe urzàdzenia i modu∏y produkcyjne odpowiadajà charakte-
rystyce instalacji przywo∏ywanych w BREF jako techniki traktowane jak przysz∏e BAT (emerging BAT) oraz spe∏niajà okreÊlone przez prawo standar-
dy emisyjne i nie powodujà zagro˝enia przekroczenia standardów jakoÊci Êrodowiska w otoczeniu przedmiotowych instalacji. W zwiàzku z tym 
nale˝y uznaç, ˝e spe∏niajà one okreÊlone w prawie wymogi dla najlepszych dost´pnych technik.

Dzi´ki temu, realizacja Programu 10+ pozwoli na osiàgni´cie za∏o˝onych celów gospodarczych przy stosunkowo niewielkim wzroÊcie emisji zanie-
czyszczeƒ do Êrodowiska, co jest zgodne z ideà zrównowa˝onego rozwoju. Wszystkie analizowane parametry b´dà ni˝sze od wartoÊci dopuszczal-
nych – jakoÊç Êrodowiska w zasi´gu oddzia∏ywania nie ulegnie istotnemu pogorszeniu, a jednostkowe wskaêniki emisji zanieczyszczeƒ do powie-
trza, Êcieków i odpadów ulegnà zmniejszeniu.

Mieczys∏aw Broniszewski, 
szef Biura Ochrony Ârodowiska 
Grupy LOTOS 
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EKOLOGIA 
W ÂRODOWISKU MORSKIM 
NA PRZYK¸ADZIE 
DZIA¸ALNOÂCI 
PETROBALTIC

Dzia∏alnoÊç Grupy Kapita∏owej LOTOS nakierowana jest na komplek-
sowà realizacj´ procesów zachodzàcych na trzech etapach: wydobycia 
gazu i ropy naftowej, ich przerobu, a nast´pnie sprzeda˝y wysokiej 
jakoÊci produktów naftowych. Troska o Êrodowisko naturalne w toku 
prowadzenia robót górniczych na morzu, jest integralnà cz´Êcià stra-
tegii koncernu. Dzia∏alnoÊç ta, z uwagi na swojà specyfik´, wià˝e si´ 
z wieloma problemami ekologicznymi, które nie wyst´pujà w warun-
kach làdowych. 

Akweny morskie sà szczególnie wra˝liwe na wszelkiego rodzaju za-
nieczyszczenia, przede wszystkim na zanieczyszczenia ropà. Rozlewy 
nawet niewielkich iloÊci ropy i substancji ropopochodnych powodujà 
znaczne obszarowo zanieczyszczenia morza oraz strefy brzegowej, 
nast´pstwem których jest degradacja fauny i flory. Dlatego w∏aÊnie 
spo∏eczeƒstwa wi´kszoÊci krajów przywiàzujà wielkà wag´ do zagro-
˝eƒ ze strony firm eksploatujàcych rop´ ze z∏ó˝ podmorskich. 

Spektakularne przypadki morskich katastrof tankowców oraz platform 
wydobywczych powodujà, ˝e poszukiwania i wydobycie na morzu sà
obwarowywane coraz nowszymi mi´dzynarodowymi i krajowymi 
przepisami, które majà na celu zapewnienie pe∏nego bezpieczeƒstwa 
ekologicznego. W przypadku Morza Ba∏tyckiego zagro˝enie rozlewem 
ma szczególnà wag´ ze wzgl´du na charakter tego morza. Jest to nie-
wielki akwen o niedu˝ym dop∏ywie wód s∏onych, a odleg∏oÊç od linii 
brzegowych nie przekracza 100 km. Rozlew na tego typu morzu by∏by 
katastrofalny w swoich ekologicznych skutkach. 

JednoczeÊnie koniecznoÊç pozyskania nowych z∏ó˝ ropy i gazu po-
woduje systematyczny rozwój poszukiwaƒ i wydobycia na obszarach 
morskich. Rosnàce ceny ropy i gazu przyczyniajà si´ do tego, ˝e firmy 
si´gajà do z∏ó˝ zalegajàcych na coraz wi´kszych g∏´bokoÊciach wody, 
a tak˝e do z∏ó˝, które ze wzgl´du na swoje zasoby traktowane by∏y 
jako marginalne.

Przyk∏adem godzenia oczekiwaƒ spo∏ecznych i rynkowych przy zacho-
waniu wysokich standardów w dziedzinie ochrony Êrodowiska i bez-
pieczeƒstwa pracy jest dzia∏alnoÊç Petrobaltic – jedynego polskiego 
przedsi´biorstwa zajmujàcego si´ poszukiwaniem i eksploatacjà ropy 
naftowej na Ba∏tyku.
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Przedsi´biorstwo Poszukiwaƒ i Eksploatacji Z∏ó˝ Ropy i Gazu Petrobaltic S.A. pod wzgl´dem efektywnoÊci gospodarczej nale˝y do jednych 
z najlepszych w kraju. Od lutego 2005 r. g∏ównym w∏aÊcicielem akcji Petrobalticu jest Grupa LOTOS, do której nale˝y 69% akcji Spó∏ki. W Grupie 
Kapita∏owej LOTOS, Petrobaltic jest fundamentem pionu poszukiwaƒ i eksploatacji z∏ó˝ ropy naftowej.
Petrobaltic dzia∏a na obszarze morskim polskiej strefy ekonomicznej obejmujàcym ok. 29 tys. km2. Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie z∏ó˝ 
kopalin obejmujà 8 obszarów o ∏àcznej powierzchni 8.054 km2. Spó∏ka ma koncesje na wydobywanie kopalin ze z∏ó˝ B3, B4, B6 i B8. Obecnie 
eksploatowane jest z∏o˝e ropy naftowej B3, a na z∏o˝u B8 prowadzone sà przygotowania do eksploatacji. Zgodnie z przyj´tà w 2008 r. strategià 
rozwoju, Petrobaltic prowadzi rozpoznanie zasobów w´glowodorów w z∏o˝ach i obiektach strukturalnych znajdujàcych si´ na koncesjach Spó∏ki.

Wyniki Petrobaltic

2006 r.
2007 r.
2008 r.

IloÊç sprzedanej ropy
[tys. ton]

247,9
208,8
227,5

Przychody ogó∏em
[mln z∏]

424,4
377,7
480,8

RentownoÊç brutto
[%]

60,0
50,4
59,6

Zatrudnienie
 rodzaj wykonywanej pracy

Liczba zatrudnionych
 pracownicy morza
 pracownicy bazy làdowej 

446
255
191

  Ponad 40% pracowników Spó∏ki ma wy˝sze wykszta∏cenie. Specyfika pracy powoduje, ˝e 90% za∏ogi to m´˝czyêni. Licznà grup´ stanowià pra-
cownicy zatrudnieni w Spó∏ce w chwili powstania polskiego Petrobalticu w 1990 r. WczeÊniej pracowali oni w mi´dzynarodowej organizacji o tej 
samej nazwie.
  Petrobaltic ma w∏asnà Grup´ Kapita∏owà, zrzeszajàcà 5 spó∏ek zale˝nych i stowarzyszonych. LOTOS Exploration & Production Norge AS ma za-
pewniç Petrobalticowi i Grupie LOTOS dost´p do ropy naftowej znajdujàcej si´ pod norweskim szelfem Morza Pó∏nocnego i Morza Norweskiego. 
Petrobaltic jest te˝ udzia∏owcem konsorcjum AB Naftos Gavyba, które dzia∏a w litewskim sektorze naftowym. Dwie spó∏ki nale˝àce do Grupy 
Kapita∏owej (Aphrodite Offshore Services N.V. i Miliana Shipping Company Ltd.) prowadzà dzia∏alnoÊç armatorskà.
  Petrobaltic eksploatuje cztery w∏asne jednostki morskie (platforma wiertnicza „Petrobaltic”, eksploatacyjna „Baltic Beta” oraz du˝e holowniki 
„Bazalt” i „Granit”), a tak˝e pi´ç statków, którymi dysponujà spó∏ki Grupy Kapita∏owej. W sk∏ad tej floty wchodzà: zbiornikowiec, statek badaw-
czy, statki dozorowe i ratownicze. Petrobaltic eksploatuje tak˝e obiekt morski – bezza∏ogowà platform´ g∏owicowà PG-1.
  Petrobaltic utworzy∏ spó∏k´ Energobaltic, która wybudowa∏a we W∏adys∏awowie nowoczesnà elektrociep∏owni´ zasilanà gazem odpadowym. 
Na metr szeÊcienny wydobytej ropy przypada Êrednio 86 m3 gazu. Gaz wydobywany ze z∏o˝a B3 jest przesy∏any pod ciÊnieniem 130 atmosfer do 
elektrociep∏owni  izolowanymi rurami stalowymi rozwijanymi z b´bna. Rurociàg ma d∏ugoÊç 82,5 km.  Za innowacyjne rozwiàzania technologicz-
ne zastosowane w tej elektrociep∏owni Energobaltic zosta∏ uhonorowany tytu∏em Lidera Polskiej Ekologii.
  Spó∏ka jest cz∏onkiem Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Przemys∏u Naftowego i Gazowniczego w Polsce oraz European Association of Geo-
scientists & Engineers. Wraz z Akademià Górniczo-Hutniczà w Krakowie i Paƒstwowym Instytutem Geologicznym Oddzia∏ w Gdaƒsku jest orga-
nizatorem mi´dzynarodowej konferencji firm sektora naftowego z rejonu Morza Ba∏tyckiego „Baltic Petrol 2010”. 
  Petrobaltic ÊciÊle wspó∏pracuje z Wydzia∏em Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Zakres wspó∏pra-
cy obejmuje m.in. zlecanie opracowaƒ i ekspertyz specjalistycznych o tematyce wiertniczo-wydobywczej, doradztwo techniczne, udzia∏ w szkole-
niu studentów, w tym organizacj´ praktyk zawodowych, pomoc przy organizowaniu specjalistycznej sali dydaktycznej do kszta∏cenia studentów 
w projektowaniu otworów wiertniczych, wymian´ doÊwiadczeƒ zawodowych i osiàgni´ç naukowych w bran˝y naftowej. Spó∏ka stale wspó∏pra-
cuje równie˝ z Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie w zakresie corocznej oceny przebiegu eksploatacji z∏o˝a B 3, badaƒ laboratoryjnych i innych 
analiz zwiàzanych z eksploatacjà.

31.12.2008
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èród∏a zgro˝eƒ dla Êrodowiska

Prowadzenie prac poszukiwawczych, a potem eksploatacja podmorskich z∏ó˝ ropy i gazu nie sà oboj´tne dla Êrodowiska morskiego. Charakter 
zmian i rodzaj zagro˝eƒ wià˝e si´ bezpoÊrednio z rodzajem prowadzonych robót:
  geofizyczne badania sejsmiczne – wykonywanie tych robót wià˝e si´ z powstawaniem fal dêwi´kowych, które rozchodzà si´ w Êrodowisku 
wodnym. Fale o du˝ym nat´˝eniu powodujà obumieranie ikry i narybku, a tak˝e rozproszenie ∏awic ryb i ich ucieczk´ z badanego akwenu;

  prace geologiczne – obejmujà przede wszystkim wiercenia poszukiwawcze i rozpoznawcze. Wiercenie otworów jest czynnikiem, który ma 
najwi´kszy wp∏yw na Êrodowisko morskie. Szkodliwe oddzia∏ywania majà przede wszystkim ró˝nego typu zanieczyszczenia, przedostajàce si´ do 

Zagro˝enia dla Êrodowiska podczas wydobywania ropy wià˝à si´ z rodza-
jem Êrodków technicznych stosowanych podczas tego rodzaju dzia∏al-
noÊci. G∏ówne z tych zagro˝eƒ to:

  niebezpieczeƒstwo rozlewu ropy w przypadku awarii napowierzchnio-
wych i podwodnych urzàdzeƒ odbiorcy systemów t∏oczenia, magazy-
nowania i prze∏adunku,

  zanieczyszczenia wodami produkcyjnymi,
  zrzut Êcieków i odpadów sanitarnych,
  zanieczyszczenie atmosfery w wyniku spalania gazów,
  przesy∏ i transport ropy i gazu. Przesy∏ obejmuje systemy rurociàgów 
technologicznych w obr´bie z∏o˝a, rurociàgi przesy∏owe ropy i gazu, 
stanowiska za∏adunkowe na morzu. Podstawowym zagro˝eniem dla 
Êrodowiska morskiego stwarzanym przez te systemy jest mo˝liwoÊç 
rozlewu ropy w przypadkach awaryjnych. Ponadto, rurociàgi uk∏adane 
na lub w dnie morskim powodujà zmiany w ekosystemie, np. zmian´ 
kierunków pràdów dennych i lokalne zmiany w faunie dennej.

Ze wszystkich przytoczonych êróde∏ ewentualnego ska˝enia Êrodowiska 
morskiego najgroêniejszy jest niekontrolowany wyp∏yw ropy z odwiertu 
(erupcja), ze wzgl´du na wielkoÊç powstajàcego zanieczyszczenia, jak 
i trudnoÊci w jego likwidacji.

Zagadnienia ekologicznego bezpieczeƒstwa przy wydobyciu ropy i gazu obj´te sà szczegó∏owymi i restrykcyjnymi przepisami zarówno mi´dzyna-
rodowymi, jak i krajowymi. Wszystkie te regulacje zak∏adajà, ˝e wydobycie ropy i gazu powinno byç prowadzone z zastosowaniem najlepszych 
dost´pnych technik (ang. Best Available Techniques, BAT) i z zachowaniem najlepszej praktyki ekologicznej (ang. Best Environmental Practice, 
BEP). Obserwuje si´ przy tym dà˝enie do systematycznego obni˝ania wartoÊci dopuszczalnych zrzutów do morza z morskich instalacji naftowych.

Potencjalne oddzia∏ywanie na Êrodowisko 
podczas operacji wiercenia

  spaliny z silników
  produkty spalania pochodni
  opadajàce w´glowodory
  rozlew i wody z´zowe
  Êcieki i odpady kuchenne
  zrzut zwiercin i p∏uczki
  kotwiczenie
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Operator prowadzàcy prace zwiàzane z wydobyciem ropy i gazu ze z∏ó˝ podmorskich musi dostosowaç si´ do wymogów mi´dzynarodowych 
konwencji. Najwa˝niejsze z nich to:
  Mi´dzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki Marpol 73/78,
  Konwencja o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko w kontekÊcie transgranicznym Espo 1991,
  Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów,
  Konwencja w sprawie transgranicznych skutków awarii przemys∏owych,
  Konwencja dotyczàca interwencji na morzu pe∏nym w razie zanieczyszczenia olejami,
  Konwencja o dost´pie do informacji, udziale spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji oraz dost´pie do sprawiedliwoÊci 
w sprawach dotyczàcych Êrodowiska Aarhus 1998.

Dodatkowo, z inicjatywy Mi´dzynarodowej Organizacji Morskiej (ang. International Maritime Organisation, IMO) dla obszarów morskich szczegól-
nie wra˝liwych na zanieczyszczenia, opracowane zosta∏y odr´bne przepisy i porozumienia. Przyk∏adem jest Ba∏tyk: paƒstwa usytuowane w base-
nie tego morza zawar∏y konwencj´ o ochronie Êrodowiska morskiego obszaru Morza Ba∏tyckiego. Dokument zwany Konwencjà Helsiƒskà zosta∏ 
podpisany w 1974 r. przez wszystkie kraje Morza Ba∏tyckiego, a w 1992 r. przez nowo powsta∏e kraje nadba∏tyckie i Uni´ Europejskà. Konwencja 
szczegó∏owo okreÊla wymagania, jakie w stosunku do Êrodowiska musi spe∏niç operator, który ma zamiar prowadziç prace na Ba∏tyku. Organem 
wykonawczym odpowiedzialnym za wprowadzenie nowych wymagaƒ jest Komisja Helsiƒska (HELCOM). W praktyce dzia∏ania firmy Petrobaltic 
wspomniana konwencja odgrywa najwi´ksze znaczenie.

Aspekty operacyjne:
  holowanie platformy
  kotwiczenie
  obecnoÊç platformy
  wykonanie otworu – zrzut zwiercin
  zrzut cementu
  opadanie zwiercin na dno
  zrzut p∏ynów
  likwidacja otworu
  zrzut Êcieków
  zrzut wód z´zowych
  woda z mycia pok∏adu
  urzàdzenie mocy
  opróbowanie otworu
  Êmieci
  operacje dostawcze

Eliminacja zb´dnego ryzyka ze strony:
  holowania platformy
  kotwiczenia
  zrzutu cementu
  zrzutu p∏ynów
  zrzutu Êcieków
  opadania zwiercin na dno
  mycia platformy
  operacji dostawczych

  fizycznej obecnoÊci platformy
  likwidacji otworu
  êróde∏ mocy
  wytwarzanych Êmieci
  opróbowywania otworu

Kluczowe zagro˝enia dla Êrodowiska
(wp∏ywy klasyfikowane jako umiarkowane lub wysokie)

Aspekty operacyjne:
  wykonywanie otworu – zrzut zwiercin
  opadanie zwiercin na dno

Wypadki:
  rozlew olejowy
  rozlew chemiczny

Monitorowanie:
  kryteria naukowe
  informacje u˝ytkownika
  dostrzegane ryzyko

Identyfikacja kluczowych zagro˝eƒ dla Êrodowiska

Wypadki:
  rozlew olejowy
  rozlew chemiczny
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Niezale˝nie od wymogów przepisów mi´dzynarodowych przedsi´biorstwo, prowadzàce prace na morzu na wodach terytorialnych czy te˝ w obsza-
rze wy∏àcznej strefy ekonomicznej, musi spe∏niaç wymogi krajowych przepisów ochrony Êrodowiska. W przypadku Polski podstawowe z nich to:
  ustawa o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki,
  rozporzàdzenie w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zanieczyszczeƒ na morzu,
  kodeks morski,
  prawo geologiczne i górnicze.

Generalnà zasadà ekologicznà, która nabiera coraz wi´kszego znaczenia, jest dà˝enie do osiàgni´cia poziomu „zero zrzutu” wszystkich substancji 
i czynników, które mogà mieç szkodliwy wp∏yw na Êrodowisko. Natomiast rozpocz´cie jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci na morzu musi byç poprzedzone 
wnikliwà analizà jej oddzia∏ywania na Êrodowisko z okreÊleniem stopnia ryzyka ekologicznego.

Ochrona Êrodowiska w Petrobalticu

Firma systematycznie realizuje zasad´ najlepszej praktyki ekologicznej. 
Dotyczy to wszystkich etapów dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa, 
poczàwszy od analizy zagro˝eƒ, zapobiegania im, 
koƒczàc na monitoringu i pracach badawczych.

We wszystkich dzia∏aniach zwiàzanych z wydobyciem ropy i gazu na mo-
rzu spe∏nienie wymogów ekologicznych jest podstawowym warunkiem, 
dajàcym mo˝liwoÊç prowadzenia tego typu prac. Przed wystàpieniem 
o uzyskanie koncesji na poszukiwania lub wydobycie ropy lub gazu 
w obszarach morskich, ubiegajàcy si´ o nià podmiot gospodarczy, zobo-
wiàzany jest do opracowania raportu na temat oddzia∏ywania przysz∏ych 
prac na Êrodowisko morskie. 

Analiza wp∏ywu tych prac na Êrodowisko poprzedzona jest badaniami 
obejmujàcymi:
  okreÊlenie wartoÊci przyrodniczych badanego obszaru 
m.in. w zakresie zasobów rybnych, wyst´powania tarlisk ryb, 
przydatnoÊci do po∏owów, siedlisk ptaków i zwierzàt,
  ocen´ przydatnoÊci do rekreacji, wypoczynku i sportów wodnych,
  ocen´ warunków hydrometeorologicznych,
  badanie zawartoÊci w´glowodorów i metali ci´˝kich 
w wodach i osadach dennych – dla okreÊlenia t∏a zanieczyszczeƒ.

Bardzo istotnym elementem jest te˝ ocena mo˝liwoÊci wyst´powania, 
w zwiàzku z zamierzonym wydobyciem, konfliktów spo∏ecznych. Rów-
noczeÊnie raport musi zawieraç odpowiedê na pytanie, czy prowadzo-
ne prace nie b´dà oddzia∏ywaç na obszary Natura 2000 wyznaczone 
przez odpowiednie dyrektywy Unii Europejskiej, wzgl´dnie morskie 
obszary chronione o szczególnej wra˝liwoÊci ekologicznej wyznaczone 
dla Ba∏tyku przez Komisj´ Helsiƒskà. Raport dokonuje równie˝ oceny 
Êrodków technicznych s∏u˝àcych do poszukiwaƒ lub wydobycia, plano-
wanych technologii i porównania ich ze Êwiatowymi metodami wydoby-
cia ropy i gazu na morzu.
Wyniki analiz stanowià podstaw´ do oceny wp∏ywu prowadzonej dzia-
∏alnoÊci poszukiwawczej i eksploatacyjnej na zmiany w Êrodowisku mor-
skim i uzyskania administracyjnych decyzji Êrodowiskowych i odpowied-
nich koncesji.
Przeprowadzone badania i uzyskane w ich wyniku koncesje potwierdza-
jà, ˝e prowadzona przez Petrobaltic eksploatacja ropy na Ba∏tyku nie 
powoduje wzrostu zanieczyszczeƒ.
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Zapobieganie zagro˝eniom Êrodowiska morskiego

W praktyce dzia∏ania na morzu – poszukiwania lub wydobycia ropy –
przedsi´biorstwo musi stosowaç si´ do szeregu obostrzeƒ, które nie wys-
t´pujà w warunkach làdowych. Dotyczy to przede wszystkim mo˝liwoÊci 
tzw. zrzutu do morza, gospodarki odpadami, zabezpieczenia przeciwe-
rupcyjnego i post´powania z wodami produkcyjnymi. 
Do zasadniczych zabezpieczeƒ technicznych i technologicznych w trak-
cie wiercenia na morzu przez Petrobaltic nale˝à:
  system g∏owic przeciwwybuchowych 
o ró˝nych systemach zamkni´cia,
  system ostrzegania o wyst´pujàcych objawach erupcji mierzàcy 
w sposób ciàg∏y m.in. przep∏yw mediów do otworu i wyp∏yw 
z otworu, zagazowanie, zmiany ci´˝aru w∏aÊciwego p∏uczki, 
  stosowanie p∏uczek o niskiej toksycznoÊci. 
W warunkach Ba∏tyku stosuje si´ p∏uczki wiertnicze potasowe lub 
potasowo-polimerowe. Na platformach Petrobalticu p∏uczka 
znajduje si´ w obiegu zamkni´tym, a po zakoƒczeniu prac 
przy otworze wiertniczym mo˝e byç wtórnie wykorzystywana.

Systemy zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem Êrodowiska podczas 
eksploatacji obejmujà:
  zabezpieczenie przeciwerupcyjne otworów eksploatacyjnych 
m.in. przez monta˝ wg∏´bnych zaworów bezpieczeƒstwa oko∏o 30 m 
poni˝ej poziomu dna morskiego,
  zespo∏y zasuw awaryjnych przy g∏owicach eksploatacyjnych,
  zabezpieczenia rurociàgów t∏oczàcych i przesy∏owych.

Zasadniczà, profilaktycznà rol´ zabezpieczenia przeciwerupcyjnego 
spe∏nia równie˝ laboratorium geologiczno-technologiczne platformy, 
dostarczajàce w sposób ciàg∏y informacji o takich parametrach jak: iloÊç 
gazu w p∏uczce, ci´˝ar w∏aÊciwy p∏uczki, iloÊç t∏oczonej i wyp∏ywajàcej 
p∏uczki, post´p wiercenia, itp. System pozwala na wczesne wykrycie ob-
jawów erupcji wst´pnej i podj´cie dzia∏aƒ dla przywrócenia równowagi 
w otworze.
Przedsi´biorca prowadzàcy prace poszukiwawcze lub eksploatacyjne na 
morzu musi byç przygotowany do zwalczania ewentualnych rozlewów 
olejowych. Zgodnie z wymogami Komisji Helsiƒskiej, Spó∏ka opracowa∏a

„Plan zwalczania rozlewów olejowych powsta∏ych w nast´pstwie prac 
wydobywczych prowadzonych przez Petrobaltic w obszarze koncesji”, 
który jest elementem Krajowego Planu Zwalczania Rozlewów i okreÊla 
w sposób szczegó∏owy:
  Êrodki w∏asne niezb´dne do zwalczania rozlewu,
  sposoby alarmowania i wzywania pomocy w przypadku 
powstania rozlewu przy instalacji wydobywczej na morzu,

  zapewnienie wspó∏pracy i pomocy jednostek obcych 
na wypadek potrzeby zwalczania rozlewu,

  scenariusze dzia∏aƒ i zasady kierowania akcjà 
zwalczania rozlewu ropnego,

  szkolenia i treningi za∏ogi.

Na wypadek koniecznoÊci wykonania tych dzia∏aƒ, Petrobaltic jest przy-
gotowany do u˝ycia jednostek p∏ywajàcych, w tym holowników, ∏odzi ro-
boczych i statku pogotowia ratowniczego. Firma dysponuje najwi´kszym 
w Polsce potencja∏em sprz´tu przeciwrozlewowego, takim jak: zapory 
pneumatyczne, zapory sorbentowe i sorbenty w postaci mat i puszek, 
zbiorniki metalowe do przewozu ropy i zanieczyszczonej p∏uczki oraz 
zbieracze o znacznej wydajnoÊci. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e sprz´t ten 
nigdy nie musia∏ byç u˝ywany poza systematycznie przeprowadzanymi 
çwiczeniami. Petrobaltic eksploatuje ba∏tyckie z∏o˝a ropy rozwa˝nie 
i bezpiecznie.
Wszystkie platformy i instalacje s∏u˝àce do wydobycia i eksploatacji, 
podobnie jak statki, sà miejscem powstawania Êcieków sanitarnych, 
ró˝nego rodzaju odpadów i wód zanieczyszczonych olejami. Zrzut tych 
zanieczyszczeƒ do morza jest zabroniony, dlatego sà one utylizowane. 
Platformy wyposa˝one sà w biologiczne oczyszczalnie Êcieków sanitar-
nych. Dopiero po obróbce w oczyszczalni, Êcieki mogà byç zrzucone do 
morza.
Równie˝ wszelkiego rodzaju wody zaolejone mogà zostaç wyt∏oczone 
za burt´ platformy pod warunkiem takiego ich oczyszczenia, ̋ eby zawar-
toÊç substancji olejowych nie by∏a wy˝sza ni˝ przewidziana normami. 
Nast´puje to w odolejaczach dzia∏ajàcych w systemie automatycznym. 
Natomiast wszelkiego rodzaju odpady sta∏e i komunalne wywo˝one sà 
z platform wiertniczych na làd celem dalszej utylizacji.
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Monitoring i prace badawcze

W trakcie prowadzenia prac geologicznych i wiertniczych operator zobowiàzany jest do systematycznego monitoringu Êrodowiska morskiego 
w rejonie dzia∏alnoÊci i Êledzenia zmian w nim zachodzàcych. Badania monitoringowe prowadzone sà przez Petrobaltic zgodnie z rekomendacjà 
Komisji Helsiƒskiej. 
Monitoring taki obejmuje:
  pobieranie próbek osadów dennych przed i po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci, a tak˝e w okresach minimum rocznych i ich badanie na zawartoÊç 
w´glowodorów oraz metali ci´˝kich (Hg, Cu, Pb, Cd, Ba, Cr),
  codzienne pobieranie i badanie prób wody z otoczenia instalacji wydobywczej na zawartoÊç w´glowodorów oraz metali ci´˝kich,
  ciàg∏y pomiar zawartoÊci w´glowodorów w oczyszczonych wodach z∏o˝owych przed ich zrzutem.

Wykorzystane badania stanowià materia∏ porównawczy dla oceny wp∏ywu prowadzonej eksploatacji na Êrodowisko i zmian, jakie zachodzà w czasie.

Oprócz monitoringu wykonywanego przez Spó∏k´, prace badawcze na z∏o˝u prowadzà tak˝e ró˝ne placówki naukowo-badawcze. Prace te majà 
na celu przede wszystkim scharakteryzowanie Êrodowiska morskiego w rejonie wykonywanych robót geologicznych oraz wp∏ywu wierceƒ i eksplo-
atacji na Êrodowisko. Badania prowadzone sà przed rozpocz´ciem robót lub wydobycia, w trakcie i po zakoƒczeniu. Wyniki tych badaƒ dowodzà, 
˝e prace poszukiwawcze i eksploatacyjne prowadzone przez Petrobaltic nie powodujà zmian w Êrodowisku i wzrostu zanieczyszczeƒ.

Na zlecenie Petrobaltic w 2007 r. oraz 2008 r. powsta∏y dwa raporty Êrodowiskowe:
  „Raport o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko morskie prac poszukiwawczych i rozpoznawczych z∏ó˝ ropy naftowej i gazu ziemnego 
w rejonie Ba∏tyku Êrodkowego”,
  „Raport o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko morskie prac poszukiwawczych i rozpoznawczych z∏ó˝ ropy naftowej i gazu ziemnego 
w rejonie Ba∏tyku zachodniego”.

W latach 2007–2008 realizowane przez Petrobaltic prace skupia∏y si´ g∏ównie na wykonywaniu polowych badaƒ geochemicznych i sejsmicznych. 
Wykonywano równie˝ szereg prac geotechnicznych pod planowane posadowienia platformy wiertniczej.

Program zarzàdzania Êrodowiskowego

W listopadzie 2007 r. na konferencji ministerialnej w Krakowie przyj´to plan dzia∏ania na rzecz ochrony Êrodowiska z platform wiertniczych, który 
jest zgodny z Ba∏tyckim Planem Dzia∏ania Komisji Helsiƒskiej. Celem wspomnianego planu jest ograniczenie wp∏ywu na Êrodowisko naturalne 
spowodowanego eksploracjà z∏ó˝ ropy naftowej oraz gazu ziemnego do poziomu ustalonego przez regulacje mi´dzynarodowe i krajowe oraz 
post´powanie w myÊl zasad „najlepszej dost´pnej technologii”, „najlepszej praktyki ekologicznej” oraz „zero zrzutów substancji i materia∏ów 
zanieczyszczonych”. Wi´ksza cz´Êç obszaru Morza Ba∏tyckiego zosta∏a uznana za Szczególnie Wra˝liwy Obszar Morski. Jednolite wymagania b´dà 
wprowadzone w ˝ycie w terminie do 1 stycznia 2010 r. w odniesieniu do wszystkich istniejàcych, planowanych lub b´dàcych w budowie platform 
wiertniczych oraz eksploatacyjnych w obszarze Morza Ba∏tyckiego.
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Wybrane elementy Programu Zarzàdzania Ârodowiskowego

Cel

Zero zrzutu zwiercin 

Zero zrzutu do morza 

Ograniczenie spalania gazu 
do minimum niezb´dnego 
do utrzymania systemu 
eksploatacyjnego 
(modernizacja systemu 
eksploatacyjnego)

Zadanie

1.  Zakup na platform´ „Petrobaltic” systemu do transportu i gromadzenia zwiercin,
2.  Opracowanie procedury wykorzystania powy˝szego systemu,
3.  Znalezienie odbiorcy odpadów,
4.  Rozszerzenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 

1.  Przygotowanie projektu modernizacji systemu oczyszczania wody z∏o˝owej 
i jej zat∏aczania z platformy „Baltic Beta” do odwiertu B3-21,

2.  Realizacja powy˝szego projektu.

1.  Opracowanie „Studium zagospodarowania z∏o˝a B-8”,
2.  Opracowanie „Dodatku do Projektu zagospodarowania z∏o˝a ropy naftowej B8” 

– z uwzgl´dnieniem zagospodarowania wspó∏wyst´pujàcego gazu ziemnego,
3.  Raport oddzia∏ywania planowanej inwestycji na Êrodowisko,
4.  Zmiana koncesji na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze z∏o˝a B8 

oraz umowy o u˝ytkowaniu górniczym,
5.  Opracowanie „Projektu podstawowego infrastruktury wydobywczej” 

wraz ze „Specyfikacjà technicznà”,
6.  Wykorzystanie gazu do celów energetycznych lub przesy∏ do platformy „Baltic Beta”.

Aspekt Êrodowiskowy

Zrzut zwiercin do morza

Zrzut wody z∏o˝owej

Spalanie gazu
 –  emisja gazów 

cieplarnianych

W celu dostosowania 
dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa 
do nowych przepisów 
Petrobaltic przyjà∏ 
program zarzàdzania 
Êrodowiskowego, 
w ramach którego 
m.in. realizowane sà obecnie 
nast´pujàce inwestycje:
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Kinga Domaƒska, 
samodzielny specjalista 
ds. technologii chemicznej 
w Petrobaltic

Prace nad doborem demulgatora
do ropy (dodatek poprawiajàcy 
efektywnoÊç separacji uk∏adu 
ropa÷woda). Od lewej: 
Kinga Domaƒska, specjalista 
ds. technologii chemicznej 
i Joanna Koz∏owska, specjalista 
ds. p∏ynów wiertniczych, Petrobaltic.

Prowadzenie robót górniczych na morzu wià˝e si´ z ró˝nymi problemami natury ekologicznej, które nie wyst´pujà w warunkach làdowych. Opera-
tor prowadzàcy prace zwiàzane z wydobyciem ropy i gazu ze z∏ó˝ podmorskich musi dostosowaç si´ do wymogów  mi´dzynarodowych konwencji 
oraz uregulowaƒ prawnych dotyczàcych zapobiegania zanieczyszczeniu morza. Najwa˝niejsze z nich to  „Konwencja MARPOL”, „Konwencja Hel-
siƒska 1992” „Konwencja o zatapianiu” oraz  Ba∏tycki Plan Dzia∏ania Komisji Helsiƒskiej.

Petrobaltic, jako firma prowadzàca eksploatacj´ ropy i gazu na Morzu Ba∏tyckim, majàc na wzgl´dzie wymogi tych regulacji prawnych, przyk∏ada 
szczególnie du˝à uwag´ do prowadzenia rzetelnego monitoringu stanu Êrodowiska morskiego w okolicach platform wiertniczych. Z okolic plat-
form regularnie pobierane sà próbki wody morskiej w celu  oznaczenia w nich zawartoÊci w´glowodorów ropopochodnych, jak równie˝ szeregu 
innych parametrów chemicznych Êwiadczàcych o jakoÊci wody. Ka˝dy nowy plan dzia∏aƒ w rejonach przybrze˝nych przechodzi procedur´ oceny 
oddzia∏ywania na Êrodowisko, a po uruchomieniu nowej instalacji przeprowadza si´ powykonawcze analizy dotyczàce jej wp∏ywu na Êrodowisko 
naturalne oraz wielkoÊci rzeczywistej emisji zanieczyszczeƒ (analizy osadów dennych).

Petrobaltic jest równie˝ bezpoÊrednio zaanga˝owany w prace Komisji Hesliƒskiej nad opracowaniem Planu dzia∏ania na rzecz ochrony Êrodowiska 
z platform wiertniczych oraz listy czerwonych i czarnych chemikaliów (klasyfikacja pod kàtem toksycznoÊci dla Êrodowiska morskiego). 
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Grupa Kapita∏owa LOTOS podejmuje dzia∏ania adresowane do kon-
kretnych grup interesariuszy – istotnych odbiorców polityki spo∏ecznej 
przedsi´biorstwa. Rok 2008 i pierwsze miesiàce 2009 r. przynios∏y kon-
tynuacj´ systemowych dzia∏aƒ, szerzej opisanych w Raporcie spo∏ecznej 
odpowiedzialnoÊci za lata 2006-2007. 
Kluczowymi grupami interesariuszy, do których firma adresowa∏a swoje 
dzia∏ania spo∏eczne w okresie sprawozdawczym, byli pracownicy i zak∏a-
dowe organizacje zwiàzkowe, mieszkaƒcy okolic zak∏adów oraz dzieci 
i m∏odzie˝, którym dedykowane sà specjalne, d∏ugofalowe programy 
rozwojowe Grupy LOTOS. Koncern stale analizuje potrzeby w swoim 
najbli˝szym otoczeniu. Jego wyjàtkowa lokalizacja sprawia, ˝e w spo-
sób szczególny interesuje si´ stanem polskiego wybrze˝a oraz kondycjà 
fauny i flory Morza Ba∏tyckiego. Troska ta powoduje, i˝ firma jest part-
nerem wyspecjalizowanych organizacji pozarzàdowych, które dzia∏ajà 
na rzecz ochrony walorów przyrodniczych regionu. 

Porozumienie wewnàtrz organizacji

Trudny prze∏om lat 2008–2009 sprawi∏, ˝e wszystkie firmy zarówno 
w Polsce, jak i na Êwiecie musia∏y zmierzyç si´ z globalnym kryzysem. 
Problem ten dotyczy∏ nie tylko przedsi´biorstw, które jako pierwsze od-
czu∏y skutki kryzysu finansowego. Sprawa w równym stopniu dotkn´∏a 
organizacji, które nie b´dàc bezpoÊrednio nara˝one, musia∏y jednak 
zawczasu oszacowaç potencjalne ryzyka zwiàzane ze skutkami gospo-
darczymi sytuacji, majàcej swojà genez´ na rynku finansowym. Do tego 
grona zalicza si´ Grupa Kapita∏owa LOTOS, która dzi´ki wdro˝eniu kilka 
lat temu dialogu spo∏ecznego w organizacji, ju˝ w lutym 2009 r. – jako 
jedna z pierwszych spó∏ek w kraju – og∏osi∏a i zacz´∏a realizowaç tzw. 
Pakiet Antykryzysowy, b´dàcy bezpoÊrednià odpowiedzià ca∏ej firmy na 
niekorzystne zmiany zachodzàce na rynku. 
Wspomniany Pakiet to dokument, z jednej strony stanowiàcy precyzyjnie 
przygotowany plan redukcji zb´dnych kosztów i wydatków, z drugiej zaÊ 
to zapis dialogu Zarzàdu Grupy LOTOS z Radà Pracowników i wszystkimi 
organizacjami zwiàzkowymi, które jako pierwsze w kraju zgodzi∏y si´ na 
zamro˝enie p∏ac w pierwszym pó∏roczu 2009 r. Fakty te majà szczególne 
znaczenie wobec realizacji jednego z najwi´kszych projektów inwestycyj-
nych w Europie Ârodkowo-Wschodniej, jakim jest program rozbudowy 
rafinerii Grupy LOTOS w Gdaƒsku. Jego zaawansowanie w 60% u pro-
gu 2009 r. mia∏o wp∏yw na wag´ osiàgni´tego w firmie porozumienia

spo∏ecznego. Dzi´ki niemu ˝adne wewn´trzne przeszkody nie mog∏y 
rzutowaç nie tylko na przebieg inwestycji, ale i na wiarygodnoÊç Spó∏ki 
wobec zewn´trznych interesariuszy, takich jak banki wspó∏finansujàce 
projekt, czy partnerzy wspó∏pracujàcy przy jego realizacji. 
ÂwiadomoÊç powagi sytuacji wp∏yn´∏a na przebieg i rozmach zrealizo-
wanego wiosnà 2009 r. programu komunikacyjnego w Grupie Kapita-
∏owej LOTOS. Spotkania pracowników z Zarzàdem Grupy LOTOS oraz 
zarzàdami spó∏ek Grupy Kapita∏owej stanowià ju˝ sta∏y element strategii 
komunikacji wewn´trznej firmy. Program systematycznych spotkaƒ jest 
w przedsi´biorstwie realizowany od czterech lat. Stanowi on swojego ro-
dzaju szerokà akcj´ informacyjno-komunikacyjnà, podejmowanà w okre-
sach istotnych dla organizacji wydarzeƒ.

Do podstawowych celów dzia∏aƒ nale˝y zaliczyç:
  budow´ zrozumienia wÊród pracowników dla procesów biznesowych,
  integracj´ pracowników wokó∏ wyzwaƒ, jakie czekajà Grup´ 
Kapita∏owà na trudnym i wymagajàcym rynku,

  edukacj´ w zakresie mechanizmów finansowych i rynkowych 
wspó∏czesnego Êwiata, szczególnie w aspekcie 
rozwijajàcego si´ kryzysu gospodarczego,

  poznanie poglàdów pracowników na najwa˝niejsze sprawy 
zwiàzane z obecnà sytuacjà firmy i bran˝y, w jakiej dzia∏a.

Podczas spotkaƒ, Zarzàd stworzy∏ wszystkim pracownikom okazj´ do 
zapoznania si´ z genezà Êwiatowego kryzysu finansowego i jego po-
tencjalnym wp∏ywem na sytuacj´ firmy i jej bezpoÊrednie otoczenie. 
W fachowy, ale zarazem przyst´pny sposób przedstawiciele w∏adz Gru-
py LOTOS i spó∏ek zale˝nych, podczas licznych i bezpoÊrednich spotkaƒ, 
t∏umaczyli pracownikom stan przygotowania Spó∏ki na niekorzystnà 
zewn´trznà sytuacj´ gospodarczà oraz przes∏anki i priorytety przyj´tego 
Pakietu Antykryzysowego. Spotkania, wspomagane materia∏ami poglà-
dowymi i dodatkowymi kana∏ami komunikacji, takimi jak intranet czy 
specjalne wydania gazety firmowej, s∏u˝y∏y nie tylko informowaniu, ale 
i edukowaniu pracowników. Dzi´ki rozmowom z ekspertami zyskali oni 
mo˝liwoÊç wyjaÊnienia kwestii zwiàzanych na przyk∏ad z sytuacjà ich 
miejsca pracy i pozbycia si´ ewentualnych obaw. W bezpoÊrednich wy-
powiedziach pracownicy poparli proponowane rozwiàzania, mimo ˝e 
dla wszystkich wià˝à si´ one z wyrzeczeniami i ograniczeniami. Udzia∏ 
w spotkaniach by∏ dobrowolny.

DIALOG SPO¸ECZNY



Âwiat to wielki zbiorowy obowiàzek. Raport spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci 2008

PDF RAPORT PDF ROZDZIA¸

 List prezesa 1  Profil
organizacji

2  Profil
raportu 

3  Struktura i system
zarzàdzania 

4  Zaanga˝owanie
 

5  Ekonomiczne
aspekty dzia∏alnoÊci 

6  Ârodowiskowe
aspekty dzia∏alnoÊci 

7  Spo∏eczne
aspekty dzia∏alnoÊci

SPIS TREÂCI INDEKS TREÂCI G3 GRI S¸OWNICZEK TERMINÓW KONTAKT ENGLISH WYJÂCIE

54

Spotkania kierownictwa 
Grupy Kapita∏owej LOTOS 
z pracownikami 
w dniach 17.02.–27.03.2009 r.:
 59 spotkaƒ,
 2.390 uczestników,
 1.796 wype∏nionych ankiet,
 90% pozytywnych opinii.

Podczas spotkaƒ pracownicy mieli okazj´ wypowiedzieç si´ równie˝ 
za poÊrednictwem anonimowych ankiet. Niespe∏na 9% respondentów 
wskaza∏o na niepe∏ny lub ca∏kowity brak zrozumienia przedstawionych 
informacji, a tylko 7% oceni∏o, ˝e nie ma potrzeby organizacji podob-
nych spotkaƒ w przysz∏oÊci.
Zarówno podczas dyskusji towarzyszàcych spotkaniom, jaki i za poÊred-
nictwem ankiet pracownicy zg∏aszali wnioski, propozycje i pomys∏y na 
oszcz´dnoÊci, które mog∏yby poprawiç funkcjonowanie firmy. Dodatko-
wo podejmowane kwestie najcz´Êciej dotyczy∏y spraw pracowniczych 
zwiàzanych z zatrudnieniem, spraw finansowych oraz szczegó∏ów Pa-
kietu Antykryzysowego. 
Spotkaniom towarzyszy∏ specjalny Program pytaƒ i odpowiedzi (PiO), 
funkcjonujàcy za poÊrednictwem firmowego intranetu. Dzi´ki niemu pra-
cownicy mogli na bie˝àco zadawaç pytania dotyczàce obecnej sytuacji 
ca∏ej Grupy Kapita∏owej oraz konkretnych spó∏ek. W programie zosta∏y 
opublikowane pytania zadawane bezpoÊrednio podczas spotkaƒ i w an-
kietach. Odpowiedzi na pytania udzielali przedstawiciele Zarzàdów oraz 
eksperci odpowiedzialni za poszczególne segmenty dzia∏alnoÊci. W sumie 
w ramach Programu odpowiedziano na 135 reprezentatywnych pytaƒ.
Spotkania kierownictwa z pracownikami zosta∏y poprzedzone wewn´-
trznym badaniem opinii. Podobne dzia∏anie przeprowadzono równie˝ 
po zakoƒczeniu projektu, w celu porównania ocen i nastrojów pracow-
niczych towarzyszàcych zmianom w firmie, zwiàzanym m.in. z Pakietem 
Antykryzysowym. Obie edycje badania zosta∏y przeprowadzone w for-
mie anonimowych ankiet zawierajàcych zamkni´te i otwarte pytania. 
Wyniki analizy ankiet po spotkaniach ukazujà wzrost liczby osób 
uwa˝ajàcych, ˝e otrzymujà wystarczajàcà liczb´ i zakres informacji na 
temat strategii firmy i post´pów w jej realizacji. Wskaza∏o na to 80% 
osób bioràcych udzia∏ w badaniu. Wa˝ny jest równie˝ wysoki odsetek 
pracowników pozytywnie oceniajàcych strategi´ firmy. Ponad trzy 
czwarte pracowników dobrze ocenia obecnà sytuacj´ Grupy LOTOS. 
Prawie 60% osób uwa˝a, i˝ w porównaniu do innych krajowych spó∏ek, 
sytuacja firmy jest lepsza. Przesz∏o 70% przebadanych osób uwa˝a, 
i˝ Grupa LOTOS jest w∏aÊciwie przygotowana do dzia∏ania w obecnej 
trudnej sytuacji gospodarczej. Ponad 80% pracowników jest zdania, 
i˝ wprowadzane w ramach Pakietu Antykryzysowego dzia∏ania sà 
potrzebne. Bardzo dobry wynik Êwiadczy o ÊwiadomoÊci pracowników 
zwiàzanej z kryzysem gospodarczym. Otwarcie i ch´ç wspó∏pracy sà te˝ 
wa˝nym elementem wdra˝ania Pakietu.

Badania opinii pracowników

Pytanie:  
Czy widzi Pani/Pan potrzeb´ organizacji cyklicznych spotkaƒ 
poÊwi´conych omówieniu bie˝àcej sytuacji Grupy Kapita∏owej LOTOS 
oraz naszej Spó∏ki?

n:1796

93% tak 7% nie

Pytanie: 
 Czy pozytywnie ocenia Pan/i kierunki rozwoju Grupy LOTOS?

13% bez opinii 81% tak 6% nie
Badanie I

6% bez opinii 93% tak 1% nie
Badanie II

Pytanie:  
Czy uwa˝a Pan/i, ˝e Grupa LOTOS jest w∏aÊciwie przygotowana 
do dzia∏ania w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej?

20% bez opinii 73% tak 7% nie

Statystyka odwiedzin grup tematycznych 
w Programie Pytaƒ i Odpowiedzi

Sprawy pracownicze
Rynek i finanse

Poszukiwania i wydobycie
Pakiet antykryzysowy
Inwestycje i remonty

Grupa Kapita∏owa

 0 200 400 600 800 1000 1200
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Zaproszenie do „rozmowy o Lotosie” otrzymali od prezesa Zarzàdu wszyscy pracownicy. Nazywamy spotkania Zarzàdu Grupy LOTOS i wszystkich 
spó∏ek Grupy Kapita∏owej rozmowà, bo dok∏adnie tak je traktujemy – jako rozmow´, czyli dialog. Z perspektywy kilku lat mog´ powiedzieç, ˝e 
mamy ju˝ dobrà tradycj´ „rozmawiania w firmie o firmie”. Sàdz´, ˝e to wcià˝ jeszcze niecz´ste zjawisko w tak du˝ych przedsi´biorstwach jak 
nasze. Obecny kryzys stanowi okazj´ do nowego spojrzenia na kwestie zaufania, wiarygodnoÊci czy etyki, uznawane za podstawowe wyznaczniki 
efektywnego systemu zarzàdzania firmà. Dost´p do bezcennego kapita∏u, jakim jest szacunek, zrozumienie i zaanga˝owanie w∏asnych pracowni-
ków, mo˝e w tych trudnych czasach zdecydowaç o szansach przetrwania na rynku. 
W Grupie Kapita∏owej LOTOS, która w kilkunastu ró˝nego rodzaju spó∏kach w kraju i za granicà zatrudnia blisko pi´ç tysi´cy osób, idee spo∏ecznej 
odpowiedzialnoÊci biznesu stanowià filar korporacyjnego systemu wartoÊci i zachowaƒ. Podstawowymi zasadami polityki spo∏ecznej koncernu 
sà dialog spo∏eczny, odpowiedzialne traktowanie praw cz∏owieka, szacunek wobec kapita∏u intelektualnego oraz doÊwiadczenia ludzi, którzy 
stanowià o sukcesie i perspektywach rozwoju ca∏ej organizacji. Istotnym czynnikiem oceny jakoÊci polityki spo∏ecznej firmy jest zapewnienie jej 
pracownikom równego i pe∏nego dost´pu do wszystkich informacji dotyczàcych zmian w strategii Spó∏ki. Ten rodzaj porozumienia jest wa˝nym 
elementem procesu zarzàdzania, dlatego Grupa Kapita∏owa LOTOS konsekwentnie wdra˝a model dialogu otwartego na potrzeby i oczekiwania 
wszystkich stron zainteresowanych rozwojem koncernu.
Punktem zwrotnym w polityce CSR Spó∏ki okaza∏a si´ komunikacja strategii biznesowej w 2006 r. Gdyby nie pe∏ne zaanga˝owanie wszystkich pra-
cowników, realizacja jej ambitnych za∏o˝eƒ nie by∏aby mo˝liwa. Proces komunikacji rozpocz´to od przedstawienia istoty planowanych zmian oraz 
wskazania miejsca i roli poszczególnych grup zawodowych i stanowisk pracy w ca∏ym procesie. Jako metod´ post´powania przyj´to bezpoÊrednie 
spotkania najwy˝szego kierownictwa firmy ze wszystkimi pracownikami. Bioràc pod uwag´ skal´ zatrudnienia oraz odleg∏e lokalizacje poszcze-
gólnych spó∏ek wchodzàcych w sk∏ad Grupy Kapita∏owej, by∏o to wymagajàce przedsi´wzi´cie. Przynios∏o jednak nadspodziewanie dobre efekty, 
czego dowodem jest obecne zaawansowanie strategicznych programów inwestycyjnych i rozwojowych.
Kryzys gospodarczy przyniós∏ okazj´ do weryfikacji stworzonych w Grupie mechanizmów dialogu spo∏ecznego. Trudne czasy pozwoli∏y udowod-
niç, ˝e mechanizmy te nie sà przejawem reaktywnej polityki, lecz sta∏y si´ podstawà budowy dojrza∏ego porozumienia, opartego na rzeczywistej 
wymianie poglàdów. Mo˝na zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e komunikacja oparta wy∏àcznie na pozytywnych przekazach, nigdy nie stworzy∏aby 
okazji do podobnej weryfikacji. Dopiero komunikacja zagro˝eƒ i wspólnych kosztów sta∏a si´ prawdziwym testem odpowiedzialnoÊci firmy i jej 
pracowników.
Podpisane na poczàtku tego roku porozumienie Zarzàdu Grupy LOTOS, Rady Pracowników i wszystkich zwiàzków zawodowych jest godnym 
naÊladowania przyk∏adem ∏adu spo∏ecznego w spó∏ce gie∏dowej, której wi´kszoÊciowym udzia∏owcem jest Skarb Paƒstwa. Taki przejaw solidarnej 
odpowiedzialnoÊci za los firmy nie by∏by jednak mo˝liwy bez tradycji dialogu spo∏ecznego.

Beata Jurkschat, 
dyrektor Biura Komunikacji 
i CSR Grupy LOTOS 
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Zaanga˝owanie spo∏eczne pracowników

Grupa LOTOS w ramach dzia∏aƒ z dziedziny spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci wspiera lokalne inicjatywy zwiàzane z dzia∏alnoÊcià na rzecz osób nie-
pe∏nosprawnych. W sposób szczególny interesuje si´ inicjatywami i podmiotami, na rzecz których spo∏ecznie anga˝ujà si´ pracownicy firmy. Dzieje 
si´ tak w przypadku dwóch gdaƒskich organizacji pozarzàdowych. 

  Lokalny OÊrodek Integracyjny dla Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym prowadzi dzia∏alnoÊç od 1994 r. i obejmuje opiekà 30 osób. Organizacja 
prowadzona jest spo∏ecznie przez rodziców i zapewnia jej cz∏onkom – osobom niepe∏nosprawnym m. in. terapi´, rehabilitacj´, udzia∏ w tur-
nusach rehabilitacyjnych. Prezesem Zarzàdu Stowarzyszenia jest pracownik Grupy LOTOS, a cz∏onkiem Stowarzyszenia jego niepe∏nosprawna 
córka. Koncern wspiera dzia∏alnoÊç statutowà organizacji od 2004 r. Dzi´ki wspó∏pracy niepe∏nosprawne dzieci mogà osiàgnàç takà jakoÊç ˝ycia, 
która stwarza szans´ mo˝liwie najwy˝szego poziomu samodzielnego funkcjonowania i integracji ze spo∏eczeƒstwem.

  Stowarzyszenie Wspólnota Serc dzia∏a od 1997 r. Zapewnia wszystkim potrzebujàcym osobom niepe∏nosprawnym – dzieciom, m∏odzie˝y i doros-
∏ym specjalistycznà opiek´. Do Stowarzyszenia nale˝y 34 niepe∏nosprawnych dzieci. Dzi´ki przeprowadzanej systematycznie rehabilitacji dzieci 
te podnoszà swojà sprawnoÊç psychomotorycznà. Dzia∏alnoÊç organizacji zosta∏a doceniona przez w∏adze lokalne. W 2008 r. otrzyma∏a nagrod´ 
im. L. Bàdkowskiego przyznanà przez prezydenta Gdaƒska oraz nagrod´ „Zielone serce” przyznanà przez Miejski OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej. 
W dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia zaanga˝owany jest pracownik Grupy LOTOS, który jest cz∏onkiem Komisji Rewizyjnej, a jego dziecko – podopiecz-
nym Stowarzyszenia. Koncern wspiera dzia∏ania statutowe organizacji od 2006 r. 

Grupa LOTOS stara si´ wspieraç równie˝ inicjatywy spo∏eczne podejmowane przez pracowników na forum firmy. Jedna z takich cennych inicjatyw 
zacz´∏a si´ od kole˝eƒskiej, bezinteresownej pomocy koledze, którego los dotknà∏ szczególnie. Pracownik Grupy LOTOS ma trójk´ dzieci, w tym 
dwójk´ niepe∏nosprawnych. Na jego sytuacj´ rodzinnà zareagowali koledzy z pracy, którzy zrealizowali poruszajàcà inicjatyw´ – zebrali znacznà 
kwot´ pieni´dzy i przeznaczyli jà na rehabilitacj´ dzieci. Przekazanie pieni´dzy odby∏o si´ w Dniu Matki. Gdy pojawi∏a si´ mo˝liwoÊç zakupu sa-
mochodu osobowego do przewozu niepe∏nosprawnych dzieci, Zarzàd Grupy LOTOS postanowi∏ kontynuowaç dzia∏ania zwiàzane ze wsparciem 
pracownika. Cz´Êciowe dofinansowanie zakupu samochodu zosta∏o uzyskane ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏-
nosprawnych, jednak z uwagi na du˝e wydatki zwiàzane z wychowaniem i rehabilitacjà dwójki niepe∏nosprawnych dzieci, pracownik nie mia∏ 
mo˝liwoÊci sfinansowania ze êróde∏ w∏asnych tak znaczàcego wydatku. Brakujàcà kwot´ przekaza∏a w ramach dzia∏aƒ spo∏ecznych Grupa LOTOS.
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Edukacja sportowa dzieci i m∏odzie˝y

Najwa˝niejszym celem realizowanych przez Grup´ LOTOS spo∏ecznych projektów sportowych jest edukacja m∏odzie˝y poprzez sport. Wszystkie 
projekty tzw. ma∏ego sportu majà na celu zach´cenie m∏odzie˝y do jego czynnego uprawiania. Ma to w konsekwencji wy∏oniç z grona uczestników 
programów sportowców, którzy b´dà rozwijaç talenty w profesjonalnie zarzàdzanych klubach i zwiàzkach sportowych. Przyk∏adem takich dzia-
∏aƒ jest jeden z najwi´kszych spo∏ecznych programów edukacji sportowej w Polsce – realizowany od 2004 r. cykl zawodów LOTOS Cup. Zawody, 
których tytularnym sponsorem jest Grupa LOTOS, sà filarem Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy nast´pców Mistrza”.

W zawodach uczestniczy Êrednio 160 zawodników. Co roku najlepszym skoczkom w klasyfikacji generalnej zawodów w poszczególnych kate-
goriach wiekowych koncern funduje stypendia finansowe oraz nagrody rzeczowe motywujàce do jeszcze lepszej pracy na rzecz podnoszenia 
poziomu sportowego. W latach 2004–2009 dla najlepszych m∏odych skoczków Grupa LOTOS ufundowa∏a 60 rocznych stypendiów i 54 nagrody 
rzeczowe. Nowoczesny system wspó∏zawodnictwa dzieci i m∏odzie˝y oparty jest o punktacj´ Pucharu Âwiata FIS. Cykl zawodów LOTOS Cup roz-
grywany jest na skoczniach w Szczyrku, WiÊle, Zagórzu i Zakopanem. W trzech edycjach zawodów LOTOS Grand Prix – Nieoficjalnych Mistrzostw 
Âwiata dzieci i m∏odzie˝y w skokach narciarskich w sezonach 2007–2009 uczestniczy∏y reprezentacje z ca∏ej Europy. W latach 2007–2009 Polska 
goÊci∏a kadry m∏odzie˝owe z 15 paƒstw, w sezonie 2009 w Zakopanem rywalizowali skoczkowie z 11 reprezentacji narodowych. 

Dzi´ki programowi stworzono odpowiednià baz´ szkoleniowà. W latach 2004–2009 Grupa LOTOS przekaza∏a m∏odym skoczkom za poÊrednic-
twem programu 596 sztuk profesjonalnego sprz´tu do skoków narciarskich, w tym 185 par nart z wiàzaniami, 150 par butów, 161 kombinezonów
i 100 kasków.

Nieoficjalne Zimowe Mistrzostwa Âwiata dzieci i m∏odzie˝y w skokach narciarskich LOTOS Grand Prix sà w zgodnej opinii trenerów i obserwatorów 
oceniane jako jedna z najlepiej zorganizowanych imprez dla najm∏odszych skoczków na Êwiecie. Z roku na rok roÊnie liczba reprezentacji zainte-
resowanych startem w tych zawodach – oprócz tradycyjnie silnych nacji narciarskich, takich jak Niemcy, Norwegia, Finlandia czy Austria, LOTOS 
Grand Prix goÊci∏a w 2009 r. np. reprezentacj´ Turcji. Dla podopiecznych s∏ynnego s∏oweƒskiego trenera Vasji Bajca by∏ to pierwszy tak powa˝ny 
start mi´dzynarodowy.
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Wspó∏praca Polskiego Zwiàzku Narciarskiego i Grupy LOTOS to, moim zdaniem, modelowy przyk∏ad jak wielki biznes mo˝e wspieraç skutecznie 
sport z korzyÊcià dla obu stron. Polski Zwiàzek Narciarski kilka lat temu zyska∏ partnera, który rozumie potrzeby wspó∏czesnego sportu, a przede 
wszystkim jest konsekwentny w dzia∏aniu. Nie popada w eufori´ po sukcesach, ale te˝ nie odwraca si´ w chwilach, gdy wyniki sportowe nie 
sà mo˝e do koƒca satysfakcjonujàce. Przecie˝ i w sporcie, i w biznesie nie wszystko mo˝na przewidzieç w stu procentach, choç trzeba mieç 
d∏ugofalowy i màdry plan dzia∏ania zwi´kszajàcy szanse na zwyci´stwo. Ciesz´ si´ z tej wspó∏pracy tak˝e dlatego, ˝e z roku na rok naszà wspó∏-
pracà obejmujemy coraz wi´kszà liczb´ kadr. Na poczàtku by∏y to skoki narciarskie. Teraz jest i kombinacja norweska, i biegi narciarskie. A wszyst-
ko na bardzo przejrzystych zasadach – wiadomo, gdzie ka˝da z∏otówka zosta∏a wydana i na co. Mam nadziej´, ˝e tak˝e po Igrzyskach Olimpijskich 
Grupa LOTOS pozostanie generalnym sponsorem polskiego narciarstwa.
Program na pewno odgrywa wielkà rol´ w sportowej edukacji dzieci i m∏odzie˝y. Daje m∏odym ludziom szans´ uprawiania sportu, majàc do dys-
pozycji wyszkolonych trenerów, dobry sprz´t, Êwietnie zorganizowane zawody o zasi´gu ogólnopolskim. Dzi´ki temu dzieci i m∏odzie˝ nie tylko 
poprawiajà swojà kondycj´ fizycznà, ale uczà si´ tak˝e zasad rywalizacji, przestrzegania zasad fair play, majà w∏aÊciwie zagospodarowany czas. 
OczywiÊcie mamy ÊwiadomoÊç, ˝e nie z ka˝dego m∏odego skoczka wyroÊnie Adam Ma∏ysz, ale im szersza podstawa piramidy, tym szanse na to 
wi´ksze. Poza tym, m∏odzi ludzie, którym zaszczepi si´ we w∏aÊciwy sposób sportowego ducha, mogà zostaç w przysz∏oÊci np. trenerami lub ama-
torsko uprawiaç inne dyscypliny sportu. Marz´, aby podobny program powsta∏ i w narciarstwie biegowym, i w narciarstwie alpejskim, bo i tam 
jest wiele utalentowanych dzieciaków, które na taki program zas∏ugujà. 
Cykl zawodów LOTOS Cup staje si´ coraz bardziej rozpoznawalny. Sk∏ada si´ na to kilka elementów. Po pierwsze: pomys∏ i konsekwencja 
w dzia∏aniu Grupy LOTOS, która ju˝ od pi´ciu lat finansuje cykl zawodów. Po drugie: dobra organizacja poszczególnych konkursów, która jest 
wzorowana na zawodach Pucharu Âwiata. Po trzecie: w∏aÊciwie prowadzona polityka informacyjna dotyczàca imprezy, dzi´ki czemu o jej istnieniu 
dowiadujà si´ coraz szersze rzesze spo∏eczeƒstwa. Po czwarte: zaanga˝owanie spo∏ecznoÊci lokalnych, jak chocia˝by w Zagórzu, gdzie zawody 
LOTOS Cup sà wielkim Êwi´tem. Moim zdaniem wa˝ne jest tak˝e wsparcie Zwiàzku w ca∏ej akcji, który lobbuje na rzecz powstawania ma∏ych 
i Êrednich skoczni, remontowania ju˝ istniejàcych obiektów, a tak˝e s∏u˝y merytorycznym wsparciem, je˝eli chodzi o koncepcj´ i organizacj´ za-
wodów LOTOS Cup. 
Przekazany przez Grup´ LOTOS sprz´t jest wsparciem niemal bezcennym dla klubów, które same cz´sto nie sà w stanie zakupiç takiej iloÊci sprz´tu 
dla zawodników. Majàc w czym i na czym trenowaç, zawodnicy ch´tniej garnà si´ do sportu, a dzi´ki temu szansa znalezienia talentu na miar´ 
Adama Ma∏ysza wzrasta. Po pi´ciu latach funkcjonowania Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich w olimpijskich i m∏odzie˝owych 
kadrach Polskiego Zwiàzku Narciarskiego znaleêli si´ ju˝ zawodnicy startujàcy do niedawna w zawodach LOTOS Cup: Jakub i Maciej Kot, Krzysztof 
i Grzegorz Mi´tus, Andrzej Zapotoczny, Kamil Skrobot, J´drzej Âcis∏owicz, Klemens Muraƒka i Dawid Kubacki. Po nich na pewno przyjdà nast´pni. 

Apoloniusz Tajner, 
prezes Polskiego Zwiàzku 
Narciarskiego
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Prezes Zarzàdu Grupy LOTOS 
Pawe∏ Olechnowicz 
zainaugurowa∏ projekt 
„Junior EURO 2012 Gdaƒsk” 
w dzielnicy Przeróbka

Wanda Grybko, 
Rada Rodziców 
Szko∏y Podstawowej nr 61 
na gdaƒskiej Przeróbce

EURO na Przeróbce
Grupa LOTOS konsekwentnie inwestuje w sportowà przysz∏oÊç m∏odego
pokolenia. Specjalne projekty adresuje do dzieci i m∏odzie˝y mieszkajà-
cych w pobli˝u zak∏adów koncernu. Wynika to z za∏o˝eƒ d∏ugofalowego 
programu „Dobry Sàsiad”, integrujàcego cele spo∏eczne przedsi´bior-
stwa z oczekiwaniami mieszkaƒców dzielnic sàsiadujàcych z gdaƒskà 
rafinerià. 
Decyzja o organizacji fina∏ów mistrzostw Europy w pi∏ce no˝nej w Pols-
ce, w tym w Gdaƒsku sk∏oni∏a najbardziej aktywne spo∏ecznie firmy 
regionu do realizacji inicjatyw na rzecz promocji pi∏ki no˝nej wÊród naj-
m∏odszych. Dzia∏ania sà podejmowane w ramach powsta∏ego dwa lata 
temu z inicjatywy pomorskich Êrodowisk gospodarczych Spo∏ecznego 
Komitetu Wsparcia Euro 2012, dzia∏ajàcego pod patronatem prezyden-
ta Gdaƒska Paw∏a Adamowicza. Prezes Zarzàdu Grupy LOTOS Pawe∏ 
Olechnowicz jest przewodniczàcym Rady Sponsorów funkcjonujàcej 
przy wspomnianym Komitecie. 
Skupieni w Spo∏ecznym Komitecie Wsparcia Euro 2012 przedsi´biorcy 
podkreÊlajà, ˝e obok wielkich inwestycji, takich jak budowa stadionów, 
infrastruktury drogowej czy hotelowej, nie mo˝na zapomnieç o  wspar-
ciu gmin, szkó∏ i m∏odzie˝y, szczególnie w tych miastach, w których 
zostanà rozegrane mecze Euro 2012. Przekonanie to sta∏o si´ podstawà 
wspólnej akcji „Junior EURO 2012 Gdaƒsk”, w ramach której docelowo 
przewidziano budow´ co najmniej 16 boisk przyszkolnych na terenie ca-
∏ego województwa pomorskiego. Dzi´ki fundatorowi, jakim jest Grupa 
LOTOS, nowoczesne boisko do pi∏ki no˝nej zyska Szko∏a Podstawowa 
nr 61 w gdaƒskiej dzielnicy Przeróbka. Umowa w tej sprawie zosta∏a 
podpisana w styczniu 2009 r.

Jako cz∏onek Rady Rodziców bardzo pozytywnie oceniam zaanga˝owa-
nie Grupy LOTOS w projekt budowy boiska szkolnego. Grupa LOTOS 
od wielu lat dzia∏a na rzecz poprawy wychowania sportowego dzieci 
i mieszkaƒców Gdaƒska. Z naszej strony pragniemy bardzo podzi´kowaç 
za dofinansowanie projektu. Bez pomocy Grupy LOTOS sfinalizowanie 
tego projektu nie by∏oby mo˝liwe. Boisko to z pewnoÊcià otworzy szan-
se przed naszymi dzieçmi na wspania∏e osiàgni´cia sportowe.
Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki „Junior EURO 2012 Gdaƒsk” oraz boisku, 
które powstanie na terenie naszej szko∏y, wiele dzieci, jak równie˝ ca∏e 
rodziny zaanga˝ujà si´ we wspólne ̋ ycie sportowe. Jako rodzice liczymy 
na to, ˝e w miejscu inwestycji powstanie przyszkolny klub sportowy 
z zapleczem. Miejmy nadziej´, ˝e któregoÊ dnia us∏yszymy o znanym 
sportowcu, który pierwsze treningi odbywa∏ w∏aÊnie na tym boisku.
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Na ratunek ba∏tyckiej przyrodzie

Grupa LOTOS, jako firma odpowiedzialna i prowadzàca swojà dzia∏alnoÊç 
zgodnie z ideà zrównowa˝onego rozwoju, zwróci∏a uwag´ na wyst´-
pujàce problemy zwiàzane z wymieraniem flory i fauny Morza Ba∏tyckie-
go. Dba∏oÊç o otoczenie firma traktuje jako swój obowiàzek, wynikajàcy 
z przekonania, ˝e konsekwentne i systemowe dzia∏ania proekologiczne 
to skuteczny sposób na zaspokojenie wielu istotnych potrzeb wyst´-
pujàcych w nadmorskim Êrodowisku. Morze Ba∏tyckie to wielki skarb
zarówno dla Polski, jak i wszystkich krajów nad nim po∏o˝onych. Jako 
dostawca zasobów naturalnych przyczynia si´ do rozwoju gospodarek. 
Bogata i zró˝nicowana linia brzegowa przyciàga turystów z ró˝nych za-
kàtków Êwiata. Niestety, nieodpowiedzialna eksploatacja Ba∏tyku dopro-
wadzi∏a do tego, ˝e jego fauna i flora sà obecnie powa˝nie zagro˝one. 
W sposób szczególny dotyczy to morÊwinów – jedynych waleni stale 
zasiedlajàcych Morze Ba∏tyckie. Wed∏ug ostatnich szacunków ekspertów 
w Morzu Ba∏tyckim zosta∏o zaledwie kilkaset osobników tego gatunku. 
Dla porównania – na poczàtku XX w. w ciàgu roku wy∏awiano kilkaset 
sztuk. Obecnie ssak ten jest jednym z najbardziej zagro˝onych gatun-
ków ˝yjàcych w wodach Ba∏tyku – grozi mu ca∏kowite wygini´cie. 
MorÊwiny wyst´pujà przede wszystkim przy brzegach Danii, Niemiec, 
po∏udniowej Szwecji oraz Polski. Zazwyczaj sà samotnikami, zdarzajà 
si´ niewielkie stada liczàce 2–3 osobniki. Przedstawiciele tego gatunku 
poruszajà si´ blisko powierzchni wody, zanurzajà si´ w g∏´biny tylko 
wtedy, kiedy potrzebujà pokarmu. Jednà z g∏ównych przyczyn ich wy-
sokiej ÊmiertelnoÊci jest stosowanie w rybo∏ówstwie sieci skrzelowych. 
Sieci te sà zrobione z bardzo cienkiej, nylonowej prz´dzy. Rozstawione 
w wodzie sà praktycznie niemo˝liwe do wykrycia przez morÊwiny. 
Niektóre oczka tych sieci potrafià byç na tyle du˝e, ˝e bez problemu 
sà w stanie uwi´ziç pysk lub p∏etwy morÊwina, a wtedy ssak pozostaje 
bez szans na ratunek. Stres i napi´cie powoduje przyspieszone oddy-
chanie, a co za tym idzie brak tlenu, który doprowadza do Êmierci 
zwierz´cia. Podobny los spotyka wiele nurkujàcych ptaków, a tak˝e 
m∏ode foki.
W ciàgu ostatnich 10 lat tylko dwa razy uda∏o si´ uratowaç morÊwina 
uwi´zionego w sieci rybackiej. Sieci nie sà jednak jedynym niebezpie-
czeƒstwem dla morÊwinów. Zagro˝enie stanowi równie˝ zanieczysz-
czenie wód morskich, powodujàce zatrucie ryb stanowiàcych pokarm

 

morÊwinów, jak równie˝ podwodne zak∏ócenia akustyczne, kolizje 
z szybkimi ∏odziami, a w przesz∏oÊci tak˝e zlodzenia niemal ca∏ej po-
wierzchni Ba∏tyku…
MorÊwiny sà oficjalnie obj´te prawnà ochronà od 25 lat. Chroni je rów-
nie˝ Konwencja Boƒska i wynikajàce z niej porozumienie o ochronie Ma-
∏ych Waleni Ba∏tyku i Morza Pó∏nocnego (ASCOBANS), które oszacowa∏o, 
˝e populacja morÊwinów mo˝e wyginàç ju˝ za ok. 30 lat. Dotychczaso-
we raporty pokazujà, ˝e morÊwiny ginà o wiele szybciej ni˝ udaje im si´ 
odtworzyç swoje zasoby. Dlatego bardzo wa˝ne jest wydzielanie stref 
ochronnych dla obszarów, gdzie przebywajà samice z potomstwem oraz 
wsparcie oÊrodków naukowych, które b´dà potrafi∏y w por´ pomóc 
potrzebujàcym osobnikom, gdzie b´dzie mog∏o si´ odbywaç leczenie, 
rehabilitacja, a tak˝e obserwacje i badania ˝ywych morÊwinów.
Instytucjà, która prowadzi dzia∏ania majàce na celu zachowanie zaso-
bów Ba∏tyku jest Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 
Gdaƒskiego na Helu. Ârodki na realizacj´ dzia∏aƒ podejmowanych przez 
Stacj´ Morskà pozyskuje Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdaƒskiego. 
W 2009 r. Grupa LOTOS podj´∏a wspó∏prac´ z Fundacjà i wspar∏a finan-
sowo dzia∏ania proekologiczne zwiàzane z ochronà bioró˝norodnoÊci 
Morza Ba∏tyckiego. Przekazane Êrodki zostanà przeznaczone na sfinan-
sowanie zakupu sprz´tu i aparatury naukowej dla Stacji Morskiej.
Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdaƒskiego reali-
zuje obecnie projekt „Czynna ochrona morÊwinów przed przy∏owem”. 
Projekt ten zak∏ada zastosowanie metody akustycznego ostrzegania 
morÊwinów przed wystawionymi przez rybaków sieciami. Do 2010 r. 
pomi´dzy Helem a Gdynià zostanie zainstalowanych ok. 60 niewielkich 
urzàdzeƒ akustycznych zwanych pingerami, które b´dà powstrzymywaç 
morÊwiny przed wp∏yni´ciem do zatoki, gdy na jej wodach b´dà wysta-
wiane groêne dla nich sieci skrzelowe. 
Realizacja projektu s∏u˝y pogodzeniu interesów rybaków i ochrony 
morÊwinów w Ba∏tyku, jak równie˝ wype∏nieniu zobowiàzaƒ mi´dzy-
narodowych zwiàzanych z ochronà gatunku. Projekt b´dzie równie˝ 
pomocny w kreowaniu przyjaznego przyrodzie wizerunku polskiego 
rybo∏ówstwa. W ramach przedsi´wzi´cia realizowana jest te˝ kampania 
edukacyjno-informacyjna, promujàca nowoczesne i odpowiedzialne ry-
bo∏ówstwo w Zatoce Puckiej.
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Kilkuset morÊwinom ˝yjàcym 
w Morzu Ba∏tyckim, grozi 
ca∏kowite wygini´cie.
 
fot.: Krzysztof E. Skóra
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Zarzàdzanie
W obszarze korporacyjnym celem strategicznym Grupy Kapita∏owej 
LOTOS jest wdra˝anie najwy˝szych standardów w zakresie ∏adu korpora-
cyjnego, co przyczyni si´ do zwi´kszenia transparentnoÊci, poprawy jakoÊ-
ci komunikacji z inwestorami oraz wzmocni ochron´ praw akcjonariuszy.

¸ad korporacyjny
Zasady ∏adu korporacyjnego oraz spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu 
to filary korporacyjnego systemu wartoÊci i zachowaƒ. Grupa Kapita∏owa 
LOTOS prowadzi dzia∏ania, majàc na wzgl´dzie zachowanie najwy˝szych 
standardów zarzàdzania, w trosce o poszanowanie praw wszystkich ak-
cjonariuszy, deklarujàc przestrzeganie dobrych praktyk w spó∏kach pub-
licznych oraz zasad ∏adu korporacyjnego.

Spo∏eczna odpowiedzialnoÊç biznesu
Grupa Kapita∏owa LOTOS jako organizacja o mi´dzynarodowej skali, dzia-
∏ajàca w bran˝y istotnie oddzia∏ujàcej na otoczenie, postrzega prowadze-
nie biznesu w sposób odpowiedzialny, zgodnie z zasadà zrównowa˝one-
go rozwoju – ∏àczàc ekonomi´ z etykà oraz ekologià dzia∏ania. Celem 
strategii spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci Grupy Kapita∏owej LOTOS jest 
systemowe podejÊcie do problemów w jej spo∏ecznym otoczeniu oraz 
powiàzanie realizowanych strategicznych celów biznesowych z kwestia-
mi spo∏ecznymi. Zobowiàzania firmy dotyczà sfery odpowiedzialnoÊci 
wobec spo∏eczeƒstwa i Êrodowiska naturalnego poprzez dostarczanie 
produktów w taki sposób, aby nie dopuÊciç do degradacji kapita∏u przy-
rodniczego i spo∏ecznego.

Budowa silnej marki i wizerunku LOTOS
Strategia marki korporacyjnej jest zgodna ze strategià biznesowà korpo-
racji i pe∏ni nadrz´dnà rol´ wobec strategii marek produktowych. Celem 
strategicznym dla marki korporacyjnej LOTOS jest budowa wizerunku no-
woczesnego, innowacyjnie rozwijajàcego si´ i dynamicznego koncernu, 
poprzez wzrost ÊwiadomoÊci marki LOTOS oraz jego pozycjonowanie 
na mapie koncernów naftowych jako firmy profesjonalnie zarzàdzanej, 
stawiajàcej na jakoÊç i innowacyjnoÊç, ekologi´ oraz bezpieczeƒstwo. 

Zintegrowany System Zarzàdzania
Zintegrowany System Zarzàdzania stanowi podstaw´ ogólnego systemu 
zarzàdzania Grupà Kapita∏owà LOTOS. Zosta∏ zaprojektowany jako narz´-
dzie ciàg∏ego doskonalenia skutecznoÊci i efektywnoÊci funkcjonowania 
ca∏ej organizacji, zapewniajàce wdro˝enie ujednoliconych standardów 
zarzàdczych. W ramach Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania identy-
fikowane sà procesy biznesowe, okreÊlana ich sekwencja i wzajemne 
zale˝noÊci. Pomi´dzy procesami istniejà relacje, które tworzà zbiór ele-
mentów wspierajàcych si´ we wspólnym osiàganiu za∏o˝onych celów 
strategicznych. 

Wypracowana w ramach Systemu przejrzysta struktura organizacyjna 
oraz dost´pne narz´dzia informatyczne, obok procesów biznesowych, 
skutecznie wspomagajà realizacj´ strategii Grupy Kapita∏owej LOTOS. 
Grupa LOTOS wspiera oraz pe∏ni rol´ integratora kluczowych funkcji za-
rzàdczych i wspomagajàcych.

Zarzàdzanie zasobami ludzkimi
Podstawowym za∏o˝eniem strategii zarzàdzania zasobami ludzkimi jest 
traktowanie pracowników jako najwa˝niejszego kapita∏u. Promowane 
sà takie wartoÊci, jak nastawienie na realizacj´ celów, wspó∏praca, ko-
munikacja, zaanga˝owanie i innowacyjnoÊç oraz sta∏e doskonalenie 
umiej´tnoÊci. W zwiàzku z ciàg∏ym rozwojem oraz mi´dzynarodowà eks-
pansjà, niezwykle istotne jest nie tylko utrzymanie, rozwój zawodowy 
i doskonalenie umiej´tnoÊci obecnie zatrudnionych, ale równie˝ pozys-
kanie z rynku pracy pracowników nowych, posiadajàcych odpowiednie 
kompetencje. 

Program Wzrostu WartoÊci
Program Wzrostu WartoÊci to jedno z kluczowych narz´dzi strategii roz-
woju organizacji, pozwalajàce na osiàgni´cie oczekiwanych wskaêników 
wzrostu efektywnoÊci oraz umo˝liwiajàce pomiar tempa jej realizacji 
w oparciu o spójny system mierników. Celem Programu jest uzyskanie 
wzrostu wartoÊci dla akcjonariuszy we wszystkich obszarach dzia∏alnoÊci 
biznesowej Grupy Kapita∏owej LOTOS.

WPROWADZENIE 
DO WSKAèNIKÓW 
WYNIKÓW
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OBSZAR

BezpoÊrednia wartoÊç ekonomiczna uzyskana i rozdysponowana  z uwzgl´dnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, 
wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz spo∏ecznoÊci, niepodzielonych zysków 

oraz wp∏at dla w∏aÊcicieli kapita∏u i instytucji paƒstwowych
  

31.12.2008 r. Grupa LOTOS Grupa Kapita∏owa LOTOS

Przychody  [tys. z∏] [tys. z∏]

Przychody (sprzeda˝ netto) 14.898.653,00 16.294.738,00

Przychód z inwestycji 138,00  296,00

Przychody ze sprzeda˝y aktywów (aktywa niematerialne) 2.003,00  15.220,00

Koszty operacyjne

Koszty operacyjne 14.867.282,00 15.287.258,00

P∏atnoÊci skierowane do dawców kapita∏u

Dywidendy dla akcjonariuszy – 2.578,00

P∏atnoÊci odsetkowe dla po˝yczkodawców – –

Odsetki od wszelkich form d∏ugu 16.866,00 52.520,00

w tym: Odsetki 61.497,00 97.151,00

             Kwoty uj´te w kosztach aktywów spe∏niajàcych warunki kapitalizacji - 44.631,00 - 44.631,00

P∏atnoÊci skierowane do sektora publicznego

Podatki (CIT, VAT, akcyza, op∏ata paliwowa) 7.108.738,00  7.519.904,00

Inwestycje spo∏eczne

Darowizny 651,00 898,00

NR GRI

EC 1

KOLOREM NIEBIESKIM
WSKAZANO G¸ÓWNE
WSKAèNIKI GRI, 
ZAÂ SZARYM DODATKOWE.

WYNIKI EKONOMICZNE 
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WYNIKI EKONOMICZNE NR GRI

EC 2

NR GRI

EC 3

OBSZAR

Konsekwencje finansowe, ryzyka i mo˝liwoÊci organizacji zwiàzane ze zmianami klimatycznymi 

Uprawnienia do emisji CO2 dla instalacji istniejàcych.
W dniu 1 lipca 2008 r. dokonano podzia∏u i opublikowano w drodze Rozporzàdzenia Rady Ministrów Krajowy Plan Rozdzia∏u Uprawnieƒ 
do Emisji dwutlenku w´gla na lata 2008–2012 we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dla instalacji istniejàcych 
i zmienianych (Dz.U. Nr 202 poz.1248). Zgodnie z obowiàzujàcym prawem, wspomniane uprawnienia zosta∏y rozdzielone na drugi okres 
rozliczeniowy, tj. lata 2008–2012, bezp∏atnie dla wszystkich instalacji obj´tych systemem handlu emisjami. Zgodnie z tym podzia∏em oraz 
bazujàc na formalnie rozliczonym pierwszym roku Krajowego Planu Rozdzia∏u Uprawnieƒ II (2008 r.) oraz prognozach wykonania emisji 
do 2012 r., Grupa LOTOS nie przewiduje braków w uprawnieniach do emisji dla istniejàcych instalacji.

Uprawnienia do emisji CO2 dla instalacji nowych i/lub zmienianych. 
Potrzeby na dodatkowe uprawnienia zaistniejà dopiero w II po∏owie 2009 r. Grupa LOTOS ma du˝e szanse na pozyskanie dodatkowych 
uprawnieƒ zwiàzanych z realizacjà inwestycji obj´tych Programem 10+. Zagro˝eniem jest brak, do chwili sporzàdzania niniejszego Raportu, 
ustalonych zasad pozyskiwania uprawnieƒ.

OBSZAR

Pokrycie zobowiàzaƒ organizacji zwiàzanych z planami emerytalnymi i Êwiadczeniami

W zwiàzku z zobowiàzaniami pracodawcy wynikajàcymi z Zak∏adowego Uk∏adu Zbiorowego Pracy, Grupa LOTOS tworzy rezerwy na 
odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe.

31.12.2008 r. Grupa LOTOS Grupa Kapita∏owa LOTOS

Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe  [tys. z∏] [tys. z∏]

d∏ugoterminowe 27.612 82.587

krótkoterminowe 3.666 9.505

Razem rezerwy  31.278 92.092

Dodatkowo w 2008 r. dokonano wp∏aty ∏àcznej kwoty 3.105 tys. z∏ z tytu∏u ubezpieczenia pracowników Grupy LOTOS z funduszem inwes-
tycyjnym (III filar).
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WYNIKI EKONOMICZNE 

OBECNOÂå NA RYNKU

OBSZAR

Istotne wsparcie finansowe uzyskane od paƒstwa
  

31.12.2008 r. Grupa LOTOS Grupa Kapita∏owa LOTOS

 [tys. z∏] [tys. z∏]

Dotacje – 4.553,00

Ulgi podatkowe / zwolnienia podatkowe – –

NR GRI

EC 4

OBSZAR

Relacja standardowego wynagrodzenia na poziomie podstawowym 
do minimalnego wynagrodzenia obowiàzujàcego w g∏ównych lokalizacjach dla dzia∏alnoÊci firmy

  

Relacja najni˝szego wynagrodzenia podstawowego (zasadniczego) obowiàzujàcego w Grupie LOTOS w okresie sprawozdawczym – na 
najni˝szym poziomie zaszeregowania, tj. 2.100 z∏ – do minimalnego wynagrodzenia za prac´ obowiàzujàcego w Polsce w 2008 r. w wyso-
koÊci 1.126 z∏, wynosi∏a 187%. 

NR GRI

EC 5

OBSZAR

Polityka, praktyki oraz udzia∏ wydatków na rzecz lokalnych dostawców w g∏ównych lokalizacjach organizacji
  

Zgodnie ze strategià spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu realizowanà przez Grup´ LOTOS, Spó∏ka jako jedno z najwi´kszych przedsi´-
biorstw w regionie pomorskim czuje si´ odpowiedzialna za najbli˝sze otoczenie, podejmuje wi´c dzia∏ania majàce na celu wspieranie lo-
kalnych przedsi´biorstw. Dodatkowo, Grupa LOTOS realizuje du˝à cz´Êç zadaƒ poprzez swoje Biura w Warszawie i Krakowie.

Szacunkowo, oko∏o 80% kontrahentów Grupy LOTOS to lokalni dostawcy w g∏ównych lokalizacjach dla dzia∏alnoÊci firmy.
Powy˝sza zasada ma tak˝e odzwierciedlenie w procesie wyboru kontrahenta, gdzie jako dobrà praktyk´ przyj´to, i˝ zapytanie ofertowe 
wysy∏ane jest do przynajmniej jednej firmy z regionu. 

NR GRI

EC 6
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OBECNOÂå NA RYNKU

POÂREDNI WP¸YW
FINANSOWY

NR GRI

EC 7

OBSZAR

Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnego oraz procent wy˝szego kierownictwa 
pozyskanego z rynku lokalnego w g∏ównych lokalizacjach organizacji

Grupa LOTOS zatrudnia wy˝szà kadr´ menad˝erskà zgodnie z profilem i wymaganiami stanowiska. Sà to osoby spe∏niajàce w najwy˝szym 
stopniu stawiane wymagania. Bardzo cz´sto wy˝sze stanowiska w firmie obejmujà pracownicy z awansu wewn´trznego. 

W sk∏adzie wy˝szej kadry w g∏ównych lokalizacjach dzia∏alnoÊci firmy 72% zatrudnionych pracowników rekrutuje si´ z lokalnej spo∏ecznoÊci. 

NR GRI

EC 8

OBSZAR

Wk∏ad w rozwój infrastruktury oraz Êwiadczenie us∏ug na rzecz spo∏eczeƒstwa poprzez dzia∏ania komercyjne, 
przekazywanie towarów oraz dzia∏anie pro-bono. Wp∏yw tych dzia∏aƒ na spo∏eczeƒstwo

Grupa Kapita∏owa LOTOS, zgodnie z za∏o˝eniami polityki spo∏ecznej, wspiera finansowo w formie darowizn inwestycje s∏u˝àce spo∏e-
czeƒstwu. Nie sà to inwestycje realizowane w celu rozwijania podstawowej dzia∏alnoÊci biznesowej, ale stanowià wymiar zaanga˝owania 
Spó∏ki na rzecz lokalnych spo∏ecznoÊci i lokalnej przedsi´biorczoÊci w g∏ównych dla prowadzonej dzia∏alnoÊci lokalizacjach.

Wsparcie realizacji celów spo∏ecznych wpisanych w strategi´ biznesowà firmy ma za zadanie: 
  w przypadku inwestycji w instytucje oÊwiatowe: popraw´ warunków lokalowych dzieci i m∏odzie˝y w realizowanym procesie edukacji, 
wsparcie procesu rozwoju fizycznego dzieci i m∏odzie˝y,
  w przypadku inwestycji w rozwój medycyny, w tym na rzecz osób niepe∏nosprawnych: podniesienie poziomu jakoÊci i skutecznoÊci 
leczenia pacjentów oraz wzrost aktywnoÊci spo∏ecznej osób niepe∏nosprawnych.
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OBSZAR

Wykorzystane surowce/materia∏y wed∏ug wagi i obj´toÊci

  
 Ropa naftowa i kondensat naftowy: 6.203.413,6 ton 
 Komponenty i surowce obce (destylaty pró˝niowe, biokomponenty i komponenty paliwowe): 1.308.851,0 ton 
 Dodatki uszlachetniajàce: 1.703,6 ton 

OBSZAR

Procent materia∏ów pochodzàcych z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym

Ze wzgl´du na specyfik´ prowadzonej dzia∏alnoÊci Grupa LOTOS jedynie w niewielkim stopniu mo˝e wykorzystywaç produkty pochodzàce 
z recyklingu. Ka˝da ze spó∏ek Grupy Kapita∏owej prowadzàca dzia∏alnoÊç produkcyjnà, podlega ustawowemu obowiàzkowi oddawania, 
poprzez zewn´trzne Organizacje Odzysku, zu˝ytych materia∏ów do recyklingu. Jednak równie˝ w tym przypadku mo˝liwoÊç powtórnego 
wykorzystania poddanych recyklingowi produktów jest znikoma. 

W Grupie Kapita∏owej LOTOS recyklingiem zajmuje si´ LOTOS Jas∏o. Spó∏ka przetwarza odpadowe tworzywa sztuczne do regranulatu, 
przerabia te˝ zu˝yte oleje smarowe. PodkreÊliç jednak nale˝y, ˝e mo˝liwoÊç u˝ycia uzyskanych w ten sposób produktów, jak np. oleju 
mieszanego, który dodawany jest do ci´˝kiego oleju opa∏owego, jest stosunkowo niewielka. Ogó∏em w 2008 r., w wyniku prowadzo-
nego procesu regeneracji olejów odpadowych w LOTOS Jas∏o, uzyskano 4.855.540 kg oleju bazowego regeneratu. Nast´pnie olej ten 
zosta∏ zu˝yty do produkcji oleju przemys∏owego L-AY oraz oleju CARBOFLOT-B, których wyprodukowano w ∏àcznej iloÊci 5.650.290 kg. 
Wobec powy˝szego procent materia∏ów pochodzàcych z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym przez LOTOS Jas∏o wyniós∏ 
w okresie sprawozdawczym 86%.

NR GRI

EN 1

NR GRI

EN 2

MATERIA¸Y

KOLOREM ZIELONYM 
WSKAZANO G¸ÓWNE
WSKAèNIKI GRI, 
ZAÂ SZARYM DODATKOWE.
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ENERGIA

Dane w tabeli obok dotyczà 
energii nieodnawialnej.

NR GRI

EN 3

BezpoÊrednie, 
zakupione 
êród∏a energii

BezpoÊrednie, 
wyprodukowane 
êród∏a energii

BezpoÊrednie, 
sprzedane 
êród∏a energii

BezpoÊrednie,
ca∏kowite 
zu˝ycie  energii

OBSZAR

BezpoÊrednie zu˝ycie energii wed∏ug pierwotnych êróde∏ energii

NR GRI

EN 4

OBSZAR

PoÊrednie zu˝ycie energii wed∏ug pierwotnych êróde∏ energii 

Wyszczególnienie Jednostka miary Ârednio zaawansowana energia zakupiona

Energia elektryczna GJ 960.677

Gaz ziemny GJ

Jednostka
miary

Wyszczególnienie

Gaz opa∏owy GJ

Olej opa∏owy HSC > 1% GJ

Energia elektryczna GJ

Energia cieplna GJ

 308.658,

 5.937.491,

 3.286.517,

 361.774,

 6.535.322,

 52.659,

 144.862,

 308.658,

 5.937.491,

 3.286.517,

 309.115,

 6.390.460,
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ENERGIA OBSZAR

IloÊç energii zaoszcz´dzonej dzi´ki konserwacji / remontom infrastruktury 
i poprawie efektywnoÊci energetycznej dotychczas stosowanych narz´dzi

  
Wzrost efektywnoÊci wykorzystania ciep∏a odpadowego z instalacji technologicznych (temperatura spalin z pieców technologicznych) wy-
nika z przeprowadzonej modernizacji kot∏ów utylizatorów i wprowadzonych innowacji polegajàcych na zwi´kszaniu sprawnoÊci procesu 
odzysku ciep∏a. Dzia∏ania te prowadzone sà w sposób ciàg∏y i majà równie˝ na celu zmniejszenie emisji CO2, SO2, NOX i py∏ów w elektro-
ciep∏owni produkujàcej par´ na bazie oleju opa∏owego.

Bardziej efektywne wykorzystanie ciep∏a odpadowego w kot∏ach utylizatorach pozwoli∏o na wzrost dodatkowej produkcji pary wodnej 
o 272.000 GJ na rok, wartoÊci oko∏o 850.000 z∏/rok. 

Grupa LOTOS posiada w∏asnà elektrociep∏owni´, której uk∏ad technologiczny umo˝liwia wytwarzanie energii elektrycznej w Kogene-
racji (energia zawarta w paliwie zamieniana jest w jednym procesie technologicznym w energi´ elektrycznà i cieplnà). Moc cieplna 
elektrociep∏owni to 464 MW, a moc elektryczna 30 MW. Produkowana energia cieplna i elektryczna jest zu˝ywana na potrzeby w∏asne. 
Produkcja energii cieplnej zaspokaja ca∏kowite potrzeby Grupy LOTOS, zaÊ produkcja energii elektrycznej zaspokaja oko∏o 30% potrzeb 
w∏asnych. 

Podstawowym warunkiem ubiegania si´ o wydanie Êwiadectw z Kogeneracji (energia czerwona) jest posiadanie koncesji na wytwarzanie 
energii elektrycznej. Wykonany przez akredytowanà jednostk´ audit pozwoli∏ na otrzymanie przez Grup´ LOTOS Praw Majàtkowych do 
Âwiadectw Pochodzenia z Kogeneracji na ca∏à wyprodukowanà energi´, czyli 100.492,8 MWh (361.774 GJ), przy sprawnoÊci  elektrociep-
∏owni 95,2%. Da∏o to oszcz´dnoÊç energii pierwotnej w wysokoÊci 19,67%. 

NR GRI

EN 5
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WODA NR GRI

EN 8

NR GRI

EN 9

NR GRI

EN 10

OBSZAR

  Ca∏kowity pobór wody wed∏ug êród∏a

 Woda podziemna: 179.735 m3 
  Woda powierzchniowa: 2.520.603 m3

Ca∏kowita iloÊç: 2.700.338 m3

OBSZAR

èród∏a wody zubo˝one przez nadmierny jej pobór 

Grupa LOTOS nie wp∏ywa znaczàco na êród∏o wody powierzchniowej, tj. nie przekracza ustalonej dla rzeki Mot∏awy wartoÊci 
tzw. nienaruszalnego przep∏ywu wynoszàcego 0,56 m3/s. 
Âredni pobór wody jest mniejszy ni˝ 5% Êredniego przep∏ywu w rzece.

OBSZAR

Procent i ∏àczna obj´toÊç wody podlegajàcej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu 

Produkcja wody gospodarczej z oczyszczonych Êcieków w 2008 r. wynios∏a 845.397 m3.
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BIORÓ˚NORODNOÂå NR GRI

EN 11

OBSZAR

Lokalizacja oraz powierzchnia posiadanych, dzier˝awionych lub zarzàdzanych gruntów 
zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o du˝ej wartoÊci pod wzgl´dem bioró˝norodnoÊci 

poza obszarami chronionymi bàdê przylegajàcych do takich obszarów

Rafineria Grupy LOTOS zlokalizowana jest w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci Gdaƒska w odleg∏oÊci 6 km od centrum, w dzielnicy 
o charakterze przemys∏owo-magazynowym. Administracyjnie teren Grupy LOTOS znajduje si´ w obr´bie miasta Gdaƒska i gminy 
Pruszcz Gdaƒski, na antropogenicznie przekszta∏conych polderach ˚u∏aw Gdaƒskich, na po∏udniowym brzegu Martwej Wis∏y i jest 
oddzielony od sàsiednich polderów ciekami Czarnej ¸achy i Rozwójkà. Ta cz´Êç ˚u∏aw Gdaƒskich odwadniana jest przez ujÊciowy 
odcinek Mot∏awy, system melioracyjny oraz uk∏ad drena˝owy utrzymujàcy obni˝ony poziom wód gruntowych na terenie rafinerii. 
Wody z terenów polderowych odprowadzane sà do kana∏ów za pomocà pompowni.

Od strony pó∏nocnej Grupa LOTOS graniczy z Martwà Wis∏à, za którà znajduje si´ Baza Magazynowa Przedsi´biorstwa Eksploatacji 
Rurociàgów Naftowych (PERN). Wschodnia granica PERN przylega do dzielnicy mieszkaniowej Górki Zachodnie z niskà, rozproszonà 
zabudowà mieszkaniowà. Zabudowa ta znajduje si´ w odleg∏oÊci ok. 800 m od pó∏nocno-wschodniej granicy Grupy LOTOS. Za pó∏nocnym 
brzegiem Martwej Wis∏y, za pasem ∏àk i gruntów ornych, w odleg∏oÊci ponad 1 km, po∏o˝ona jest zwarta zabudowa mieszkaniowa dziel-
nicy Stogi.

Wschodnia granica Grupy LOTOS przylega do pasa ∏àk i gruntów rolnych, a po∏udniowo-wschodnia do oczyszczalni komunalnej 
Gdaƒsk-Wschód, za którà rozciàgajà si´ grunty rolne. 

Po∏udniowa granica przylega do ul. Elblàskiej (droga krajowa nr E7), za którà równie˝ po∏o˝one sà tereny obecnie wykorzystywane 
rolniczo, le˝àce w granicach miasta Gdaƒsk i gminy Pruszcz Gdaƒski. W perspektywie ma tu powstaç kompleks obiektów o charakterze 
us∏ugowo-przemys∏owym, z których pierwszy – Centrum Us∏ugowe Makro Cash and Carry Poland – jest ju˝ u˝ytkowany.

Od strony zachodniej Grupa LOTOS sàsiaduje z terenami przemys∏owymi, w dalszej odleg∏oÊci (750 m) wyst´puje niska, rozproszona 
zabudowa mieszkaniowa (Rudniki). Dalej w odleg∏oÊci ok. 1 km zlokalizowana jest zwarta kilkukondygnacyjna zabudowa mieszkaniowa.

W odleg∏oÊci 13 km od Grupy LOTOS w kierunku pó∏nocno-zachodnim znajduje si´ obszar ochrony uzdrowiskowej miasta Sopot.

¸àczna powierzchnia gruntów, które sà  w∏asnoÊcià Grupy LOTOS bàdê znajdujà si´ w u˝ytkowaniu wieczystym to 360,4 ha, 
w tym:
 przeznaczone pod dzia∏alnoÊç produkcyjnà: 234,5 ha,
 bazy magazynowo-dystrybucyjne (Piotrków, Poznaƒ, Rypin): 7,0 ha.

Teren Grupy LOTOS bezpoÊrednio nie graniczy z ˝adnym terenem chronionym bàdê terenem o wysokiej wartoÊci bioró˝norodnoÊci.
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BIORÓ˚NORODNOÂå NR GRI

EN 12

NR GRI

EN 13

NR GRI

EN 14

NR GRI

EN 15

OBSZAR

Opis istotnego wp∏ywu dzia∏alnoÊci, produktów i us∏ug na bioró˝norodnoÊç obszarów chronionych 
i obszarów o du˝ej bioró˝norodnoÊci poza obszarami chronionymi

W∏aÊciwe u˝ytkowanie produktów Grupy LOTOS nie powoduje znaczàcego oddzia∏ywania na Êrodowisko.

OBSZAR

Siedliska chronione lub zrewitalizowane 

W 2008 r. kontynuowano dzia∏ania rekultywacyjne w pasie rurociàgów ∏àczàcych rafineri´ Grupy LOTOS z Portem Pó∏nocnym. 
Prace prowadzone by∏y w 9 miejscach, zgodnie z prawomocnymi decyzjami – Prezydenta Miasta Gdaƒska, a po ukazaniu si´ Ustawy 
z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Êrodowisku i ich naprawie, Wojewody Pomorskiego – zatwierdzajàcymi zakres 
i sposób prowadzenia rekultywacji.

OBSZAR

Strategie, dzia∏ania i plany zarzàdzania wp∏ywem na bioró˝norodnoÊç

Nie stwierdzono negatywnego wp∏ywu dzia∏alnoÊci produkcyjnej Grupy LOTOS na stopieƒ bioró˝norodnoÊci w Êrodowisku làdowym, 
s∏odkowodnym i morskim.  

OBSZAR

Liczba gatunków znajdujàcych si´ w Czerwonej Ksi´dze Mi´dzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów [IUCN] 
oraz na krajowych listach gatunków zagro˝onych, zidentyfikowanych na obszarze oddzia∏ywania organizacji 

wed∏ug stopnia zagro˝enia wygini´ciem

Dzia∏alnoÊç Grupy LOTOS nie powoduje zagro˝enia dla gatunków uj´tych na czerwonej liÊcie IUCN.
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EMISJE, ÂCIEKI, ODPADY NR GRI

EN 16

NR GRI

EN 17

NR GRI

EN 18

OBSZAR

Ca∏kowita bezpoÊrednia i poÊrednia iloÊç emisji gazów cieplarnianych wed∏ug wagi 

¸àczna emisja CO2: 1.135.348 ton

OBSZAR

Inne istotne poÊrednie emisje gazów cieplarnianych wed∏ug wagi 

Brak danych.

OBSZAR

Inicjatywy podj´te w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i uzyskane efekty 

Grupa LOTOS podj´∏a kilka inicjatyw s∏u˝àcych osiàgni´ciu celu, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 
Sà nimi:
 komputerowy system wizualizacji i optymalizacji zu˝ycia energii. System ten wykonany zosta∏ w 2008 r. Obecnie trwa jego wdra˝anie.
 odzyskiwanie i wykorzystywanie gazów zrzutowych na pochodnie. Obecnie realizowany jest etap wst´pny inwestycji.
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EMISJE, ÂCIEKI, ODPADY

Wojciech Blew, 
dyrektor ds. rozwoju technologii 
Grupy LOTOS

Ochrona Êrodowiska i zasobów naturalnych to dla Grupy LOTOS jeden z najwa˝niejszych elementów strategii rozwoju. Zarówno w planowanych in-
westycjach, szczególnie przy realizacji Programu 10+, jak i w ju˝ funkcjonujàcych zak∏adach, stosowane sà nowoczesne technologie zapewniajàce 
niskà emisj´ zanieczyszczeƒ i wysokà efektywnoÊç energetycznà procesów produkcyjnych. 
Unia Europejska na poczàtku 2005 r. wprowadzi∏a w ˝ycie nowy instrument ochrony Êrodowiska nazwany systemem handlu uprawnieniami do 
emisji do powietrza gazów cieplarnianych. Jego celem jest promowanie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sposób op∏acalny i ekono-
micznie efektywny. Warto przypomnieç, ˝e 80% emisji gazów cieplarnianych na terenie UE stanowi dwutlenek w´gla.
Przemys∏ rafineryjny nale˝y do bran˝, które w wyniku swojej dzia∏alnoÊci korzystajà z surowców naturalnych i w trakcie energoch∏onnego procesu 
produkcyjnego emitujà do atmosfery gazy cieplarniane. Chcemy zmniejszaç naszà ucià˝liwoÊç dla Êrodowiska i dlatego zarówno prowadzone mo-
dernizacje, jak i nowe instalacje sà projektowane i realizowane pod kàtem ograniczenia energoch∏onnoÊci przerobu, co pozwoli zmniejszyç emisj´ 
CO2.
Prowadzàc nowe inwestycje, lub w nich uczestniczàc, mamy na uwadze parametry ekologiczne realizowanych przedsi´wzi´ç. W 2008 r. rafineria 
Grupy LOTOS w Gdaƒsku, dzi´ki inwestycji Pomorskiej Spó∏ki Gazownictwa, zosta∏a zasilona gazem ziemnym. Zastàpienie dotychczas wykorzysty-
wanego gazu propan-butan (LPG) gazem ziemnym w procesie rafinacji ropy naftowej pozwala Grupie LOTOS zmniejszyç emisj´ dwutlenku w´gla 
do atmosfery. Uruchomiony uk∏ad zasilania w gaz ziemny powsta∏ w wyniku zastosowania nowatorskiej technologii dostaw gazu, umo˝liwiajàcej 
pe∏ne dostosowanie parametrów dostawy do potrzeb odbiorcy. Jest to pionierskie rozwiàzanie w systemie dystrybucji gazu ziemnego w skali kraju. 
Dzi´ki jego zastosowaniu Grupa LOTOS zyska∏a dodatkowe êród∏o gazu, który u˝ywany jest jako paliwo w piecach technologicznych. 
Kolejnà wa˝nà decyzjà by∏o zainicjowanie w 2008 r. projektu nowej elektrociep∏owni zasilanej gazem ziemnym, którà b´dziemy budowaç wspólnie 
z naszymi partnerami – Energà i PGNiG. Nowoczesna elektrociep∏ownia nie tylko przyczyni si´ do zbilansowania potrzeb energetycznych Pomo-
rza, ale przede wszystkim, w porównaniu do elektrowni w´glowych, istotnie zmniejszy emisj´ CO2 do atmosfery. B´dzie to druga pod wzgl´dem 
wielkoÊci mocy elektrycznej elektrociep∏ownia gazowa w Polsce. IloÊç ciep∏a wyprodukowanego w ciàgu roku przekroczy 5 mln GJ, a energii elek-
trycznej 1,5 mln MWh. Oznacza to, ̋ e – ju˝ po odliczeniu zu˝ycia przez Grup´ LOTOS – na rynek energii elektrycznej trafi dodatkowo 1,05 mln MWh. 
Energià tà mo˝na zasiliç a˝ 330 tys. gospodarstw domowych. Roczne zu˝ycie gazu potrzebnego do wyprodukowania takiej iloÊci energii szacowane 
jest na ok. 370 mln m3. 
Nale˝y podkreÊliç, ˝e przewidywane rozwiàzania technologiczne b´dà charakteryzowa∏y si´ niskimi wskaênikami wp∏ywu na Êrodowisko, co jest 
zgodne z pakietem klimatyczno-energetycznym Unii Europejskiej. Ze wzgl´du na du˝à czystoÊç paliwa gazowego takie zanieczyszczenia, jak tlen-
ki siarki oraz py∏y, praktycznie nie b´dà wyst´powa∏y. Natomiast emisja CO2 dla tego obiektu b´dzie o 40% mniejsza w porównaniu do jednostki 
w´glowej o takiej samej mocy i skali produkcji. Uruchomienie dzia∏alnoÊci elektrociep∏owni planowane jest jesienià 2013 r.
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NR GRI

EN 20

Emisja [tys. ton/rok]

SO2 5,0224

Dozwolone wartoÊci maksymalne SO2 6,0556

NO2 1,3167

Dozwolone wartoÊci maksymalne NO2 2,0948

Py∏ z elektrociep∏owni 0,0863

OBSZAR

Emisja zwiàzków NOX, SOX i innych istotnych zwiàzków emitowanych do powietrza wed∏ug rodzaju i wagi

Dozwolone wartoÊci maksymalne py∏u 0,1634

NR GRI

EN 19

OBSZAR

Emisje substancji niszczàcych warstw´ ozonowà wed∏ug wagi

Grupa LOTOS nie wykorzystuje ani nie emituje substancji niszczàcych warstw´ ozonowà.

EMISJE, ÂCIEKI, ODPADY
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NR GRI

EN 21

2007

 7,5

50,9

 7,1

 0,011

 2,2

 1,25

 4,929

 0,443

 0,013

 0,0127

 0,0243

 0,0867

2008

 6,04

49,18

 8,99

 1,54

 0,0025

 0,0060

 0,0200

WartoÊç
dopuszczalna

 

35,0

 5,00

2007

 2,56

56,38

 5,56

 0,0016

 2,66

 1,134

 3,12

 0,380

 0,004

 0,0124

 0,0296

 0,032

2008

 3,9

54,82

 8,61

 0,0031

 1,18

 0,512

 4,01

 0,392

 0,008

 0,0089

 0,0254

 0,0383

WartoÊç
dopuszczalna

 20,0

100,0

 35,0

  0,080

 40,0

  5,00

 25,0*

  2,5*

  0,16

  0,4000

  1,6000

  2,4000

OBSZAR

Ca∏kowita obj´toÊç odprowadzanych Êcieków wed∏ug jakoÊci i docelowego miejsca przeznaczenia

IloÊç odprowadzonych Êcieków [m3]: 
 Rozwójka: 3.294.540 
  Martwa Wis∏a: 724.249

Razem: 4.018.789  

*
WartoÊç dopuszczalna 
wyra˝ona jako Êrednia roczna 
danego wskaênika.

St´˝enia Êrednie

BZT5

ChZT

zawiesiny ogólne

fenole lotne indeks fenolowy

substancje ekstrahujàce si´
eterem naftowym

w´glowodory ropopochodne

azot ogólny

fosfor ogólny

siarczki

nikiel

wanad

glin

Rozwójka Martwa Wis∏a

mg O2 /l

mg O2 /l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg N/l

mg P/l

mg/l

mg Ni/l

mg V/l

mg Al/l
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NR GRI

EN 22

 [tony]

 8.806

 4.126
 4.680

 3.680 

12.486 

57.991

 8.964 

  .155 

   .99 
   .56 

 3.367 

  .988
 2.379 

OBSZAR

Ca∏kowita waga odpadów wed∏ug rodzaju i metody post´powania z nimi

*
Dane dotyczàce 
zmagazynowanych na koniec 
lat 2007 i 2008 odpadów 
sà danymi bilansowymi. 
Magazynowanie jest 
konsekwencjà koniecznoÊci 
zgromadzenia 
„transportowych” iloÊci 
rodzajów odpadów.

Odpady

Odpady wytworzone w 2008 r.,
 w tym:
  odpady niebezpieczne
  inne ni˝ niebezpieczne

Odpady zmagazynowane na koniec 2007 r. (przesz∏y na 2008 r.)*

Razem: odpady do zagospodarowania w 2008 r.

WartoÊci dopuszczalne (dane z pozwolenia zintegrowanego)

Odpady poddane odzyskowi  (odzyskiwanie)

Odpady unieszkodliwione,
 w tym:
  spalanie 
  usuni´cie na sk∏adowisko 

Odpady zmagazynowane na miejscu na koniec 2008 r., 
 w tym: 
  niebezpieczne
  inne ni˝ niebezpieczne
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EN 23

NR GRI

EN 24

NR GRI

EN 25

OBSZAR

 Ca∏kowita liczba i obj´toÊç istotnych wycieków

W 2008 r. na 16 zdarzeƒ awaryjnych zanotowano jedno istotne z punktu widzenia wp∏ywu na Êrodowisko, tj. wyciek przy próbie kradzie˝y 
produktu (benzyny), transportowanego rurociàgiem do portu. Nie jest mo˝liwe okreÊlenie obj´toÊci benzyny, jaka wyciek∏a w tym zdarze-
niu. OkreÊlono skal´ zdarzenia i sposób zrekultywowania ska˝onego terenu. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ârodowiska, w zwiàzku z powy˝szym wyciekiem, przeprowadzi∏ kontrol´ interwencyjnà, wydajàc 
zarzàdzenie pokontrolne dotyczàce przeprowadzenia dzia∏aƒ naprawczych w przedmiotowym terenie. Prace zwiàzane z rekultywacjà 
miejsca zdarzenia rozpocz´to w styczniu 2009 r.   

OBSZAR

Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych i przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne 
(w rozumieniu Aneksu I, II, III i VIII Konwencji Bazylejskiej) oraz procent odpadów transportowanych transgranicznie

W 2008 r. Grupa LOTOS nie eksportowa∏a i nie importowa∏a odpadów do zagospodarowania. 
Natomiast przekazano do zagospodarowania w kraju 4.109 ton odpadów niebezpiecznych, 
z czego 4.068 ton poddano odzyskowi, a 41 ton unieszkodliwiono.

OBSZAR

Rodzaj, rozmiar, status ochronny oraz znaczenie dla bioró˝norodnoÊci akwenów wodnych i odnoÊnych siedlisk, 
na które istotny wp∏yw ma zrzucana przez organizacj´ woda i wycieki  

Odbiorniki Êcieków Grupy LOTOS nie majà statusu ochrony. Nie wyst´puje nara˝enie bioró˝norodnoÊci tych odbiorników.
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NR GRI

EN 26

OBSZAR

Inicjatywy majàce na celu minimalizowanie wp∏ywu produktów i us∏ug na Êrodowisko 
oraz zakres wp∏ywu tych inicjatyw

W 2008 r. Spó∏ka kontynuowa∏a projekt majàcy na celu eliminacj´ emisji niezorganizowanej z procesu magazynowania i ekspedycji asfaltów
w Gdaƒsku i JaÊle. W latach kolejnych przewiduje si´ budow´ kompleksowej instalacji do utylizacji par asfaltu generowanych podczas za∏adunku 
produktu w Gdaƒsku.
W minionym roku podj´to równie˝ inicjatyw´ redukcji iloÊci Êcieków przemys∏owych powstajàcych w procesie produkcyjnym asfaltów. Spodzie-
wany efekt ekologiczny tych dzia∏aƒ powinien byç widoczny w II po∏owie 2009 r. 
W 2008 r. podj´to równie˝ decyzj´ o zastàpieniu kompresora powietrza procesowego, nowoczesnymi urzàdzeniami o znacznie zredukowanej 
mocy akustycznej. Uruchomienie nowej instalacji kompresorów wp∏ynie znaczàco na poziom ha∏asu w obr´bie instalacji produkcyjnej. Efekt 
ekologiczny przewidziany jest na II po∏ow´ 2009 r.
W okresie sprawozdawczym wp∏yw pracy instalacji na Êrodowisko zosta∏ zmniejszony w porównaniu do lat poprzednich, g∏ównie poprzez reali-
zacj´ programu Êrodowiskowego minimalizacji emisji niezorganizowanej z terenów produkcyjnych. Efekt iloÊciowy jest niemierzalny.

W przypadku produktów wytwarzanych przez Spó∏k´ ich wp∏yw na Êrodowisko po zakoƒczeniu u˝ytkowania jest wi´kszy, ni˝ w samym procesie 
produkcji. Podobna sytuacja dotyczy opakowaƒ, w których produkty wprowadzane sà na rynek. 
Zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawnymi zlecono organizacji odzysku wykonanie obowiàzków w zakresie regeneracji, odzysku oraz re-
cyklingu opakowaƒ i olejów smarowych wprowadzonych na rynek krajowy.
W procesie produkcyjnym najwi´kszy wp∏yw na Êrodowisko wywierajà wytwarzane odpady. Na terenie oddzia∏u produkcyjnego zlokalizowane-
go w Czechowicach-Dziedzicach w I kwartale 2009 r. uruchomiono urzàdzenie do bezodpadowej produkcji nakr´tek z tworzywa sztucznego.

LOTOS 
Asfalt 

LOTOS 
Oil

Inicjatywy majàce na celu ograniczanie negatywnego wp∏ywu produktów i us∏ug na Êrodowisko, z uwagi na specyfik´ dzia∏alnoÊci, podejmowane 
sà przez poszczególne spó∏ki Grupy Kapita∏owej LOTOS. Dotyczy to w szczególnoÊci nast´pujàcych podmiotów: 
LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa i LOTOS Parafiny.
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PRODUKTY I US¸UGI LOTOS 
Paliwa

LOTOS 
Parafiny

Spó∏ka zrealizowa∏a lub kontynuowa∏a w 2008 r. nast´pujàce inwestycje proekologiczne w stacjach paliw LOTOS na terenie kraju:
  Modernizacja kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przemys∏owej (p∏yta szczelna) – uszczelnienie terenu obj´tego wp∏ywem oddzia∏ywania sta-
cji paliw LOTOS w celu unikni´cia przypadkowego przedostania si´ zanieczyszczeƒ generowanych przez stacje do Êrodowiska naturalnego.
  Modernizacja instalacji paliwowych w zakresie budowy instalacji poch∏aniajàcych opary benzyn (VRS, dystrybutory) – modernizacje i monta˝ 
nowych instalacji majàcych na celu ograniczenie przedostawania si´ oparów benzyn do atmosfery podczas procesów zrzutu paliwa z cys-
terny do zbiorników podziemnych i tankowania pojazdów. Emisja oparów benzyn na stacjach nie podlega sankcjom prawnym w zakresie jej 
wielkoÊci, jednak na stacjach LOTOS jest niemal ca∏kowicie zredukowana w wyniku dzia∏ania urzàdzeƒ poch∏aniajàcych opary. SkutecznoÊç 
urzàdzeƒ waha si´ w granicach 85-99%.
  Budowa urzàdzeƒ do pomiaru i monitorowania stanów magazynowych produktów naftowych, budowa urzàdzeƒ do sygnalizacji wycieku 
produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych – instalowanie elektronicznych systemów zapewniajàcych kontrolo-
wanie stanu magazynowania majàce na celu zapobieganie niekontrolowanym wyciekom produktów ropopochodnych.
  Wymiana zbiorników jednop∏aszczowych na dwup∏aszczowe – inwestycje majàce na celu zabezpieczenie Êrodowiska przed przedostaniem si´ 
substancji ropopochodnych do gleby. Drugi p∏aszcz zbiornika i elektroniczny system kontrolujàcy szczelnoÊç obu Êcian zbiornika zapobiegajà nie-
kontrolowanym wyciekom do gruntu. Pomiary wód gruntowych wykazujà, ̋ e brak jest zanieczyszczeƒ gruntu substancjami ropopochodnymi 
na skutek funkcjonowania stacji paliw.
  Modernizacja kot∏owni – inwestycje majàce na celu ograniczenie emisji szkodliwych czynników do atmosfery. Stosowanie cyklonów oczysz-
czajàcych gazy wylotowe lub wymiana kot∏owni na jednostki nowoczesne odpowiadajàce wymaganym standardom.

WartoÊç inwestycji przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym przekroczy∏a 2,7 mln z∏. Dzia∏aniami obj´to 31 stacji paliw.

Najwi´kszego wp∏ywu na Êrodowisko naturalne, w zakresie oddzia∏ywania Spó∏ki, nie majà produkty przez nià wytwarzane, lecz odpady i ubyt-
ki powstajàce w wyniku g∏ównego procesu produkcyjnego, jakim jest proces rafinacji i odbioru surowca. W zwiàzku z tym, dokonano uszczel-
nienia tac ziemnych zbiorników magazynowych oraz uszczelnienia torowiska do odbioru gaczy parafinowych z cystern kolejowych. Ponad-
to, w wyniku optymalizacji zu˝ycia iloÊci chemikaliów w procesie rafinacji, zmniejszono o blisko 20% odpady powstajàce w wyniku rafinacji.

Zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawnymi wykonanie obowiàzków w zakresie odzysku oraz recyklingu opakowaƒ wprowadzonych na 
rynek krajowy zlecone zosta∏o przez Spó∏k´ organizacji odzysku.
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Hanka Krzy˝aƒska, 
prezes Zarzàdu 
LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

PRODUKTY I US¸UGI

W LOTOS Paliwa bliskie jest nam poj´cie zrównowa˝onego rozwoju. Mamy g∏´bokà ÊwiadomoÊç, ˝e – tak jak powiedzia∏ Mark Twain – „problem z Zie-
mià polega na tym, ̋ e jakiÊ czas temu przestano jà produkowaç” i my jako spó∏ka jesteÊmy Êwiadomi tego, ̋ e aby zapewniç dalszà egzystencj´ na Ziemi 
i mo˝liwoÊci zaspokajania potrzeb wszystkich ludzi i przysz∏ych generacji, powinniÊmy zadbaç o zrównowa˝ony rozwój wszelkich dziedzin ˝ycia i ludz-
kiej dzia∏alnoÊci. Przek∏adajàc to na j´zyk biznesowy, spo∏eczeƒstwo powinno ˝yç w miar´ mo˝liwoÊci „z odsetek”, a nie „z kapita∏u”.
Nasze dà˝enie do zrównowa˝onego rozwoju przejawia si´ w ograniczaniu szkodliwego wp∏ywu dzia∏alnoÊci firmy na stan Êrodowiska poprzez in-
stalacje nowoczesnych urzàdzeƒ do pomiaru i monitorowania stanów magazynowych produktów, co zapobiega niekontrolowanym wyciekom pro-
duktów do gruntu. Ponadto, stale monitorujemy zanieczyszczenia gleby, instalujemy urzàdzenia umo˝liwiajàce pobór i analiz´ wód gruntowych. Wy-
mieniliÊmy zbiorniki jednop∏aszczowe na dwup∏aszczowe, co zabezpiecza Êrodowisko przed przedostaniem si´ substancji ropopochodnych do gleby 
i jednoczeÊnie pozwala stale monitorowaç przestrzeƒ pomi´dzy p∏aszczami zbiornika. Modernizujemy kanalizacje deszczowe, sanitarne i przemys∏owe, 
budujemy separatory, co ogranicza wydostawanie si´ poza nasze obiekty zanieczyszczeƒ generowanych przez stacje paliw. 
Przyczyniamy si´ do ograniczenia efektu globalnego ocieplenia poprzez zainstalowanie na stacjach paliw LOTOS reduktorów mocy. Chronimy przyrod´ 
i jednoczeÊnie konsekwentnie obni˝amy koszty funkcjonowania naszych stacji. Zastosowane rozwiàzania pozwalajà nam na zmniejszenie zu˝ycia ener-
gii w obwodach oÊwietleniowych nawet do 30%. Od 2008 r. jesteÊmy uczestnikami The European Greenlight Programme – inicjatywy proekologicznej 
popieranej przez Komisj´ Europejskà.
W Spó∏ce LOTOS Paliwa poprzez zysk rozumie si´ nie tylko wp∏ywy finansowe, lecz tak˝e wp∏yw na popraw´ stanu Êrodowiska, dawanie ludziom god-
nej pracy i stwarzanie warunków do dobrego ˝ycia. Wszystko to jest traktowane jako zysk, na równi z zyskiem finansowym.
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PRODUKTY I US¸UGI NR GRI

EN 27

LOTOS 
Asfalt

LOTOS 
Oil

LOTOS 
Paliwa

 

LOTOS 
Parafiny

OBSZAR

Procent odzyskanych materia∏ów ze sprzedawanych produktów i ich opakowaƒ wed∏ug kategorii materia∏u

Zgodnie z Ustawà z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie 
produktowej i op∏acie depozytowej, obowiàzki wybranych spó∏ek w zakresie osiàgni´cia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu od-
padów opakowaniowych i pou˝ytkowych oraz odzysku i regeneracji olejów smarowych, zosta∏y zlecone wyspecjalizowanym organiza-
cjom odzysku.

Produkty Spó∏ki w wi´kszoÊci sà dostarczane cysternami. Jedynie  oko∏o 6% produktów jest sprzedawanych w opakowaniach jednostko-
wych. LOTOS Asfalt samodzielnie nie prowadzi regeneracji opakowaƒ. Zadania w tym zakresie realizuje na rzecz Spó∏ki firma zewn´trzna, 
Êwiadczàca us∏ugi odzysku i recyklingu opakowaƒ wprowadzonych do obrotu.
W 2008 r. masa opakowaƒ wprowadzona na rynek przez LOTOS Asfalt wynios∏a 15,4 ton. Recyklingowi poddano 27% opakowaƒ.
Wskaênik odzysku wyniós∏ 50%.

Poziom odzysku i recyklingu uzyskany przez Spó∏k´ LOTOS Oil w 2008 r. wyniós∏ odpowiednio w grupach:
  oleje smarowe podlegajàce Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – wskaênik odzysku 50%, wskaênik recyklingu 35%.
  opakowania – wskaênik odzysku 50%, wskaênik recyklingu 27%. Na rynek wprowadzono 3.098 Mg, w tym wskaênik recyklingu dla opa-
kowaƒ w poszczególnych kategoriach wyniós∏ odpowiednio:

 –  z tworzyw sztucznych 16%, 
 –  z papieru i tektury 49%, 
 –  ze stali 25%, 
 –  z drewna 15%.

Spó∏ka nie wprowadza na rynek produktów w opakowaniach, które podlegajà obowiàzkowi recyklingu/odzysku. Prowadzi jedynie sprze-
da˝ na stacjach paliw produktów w opakowaniach zawierajàcych substancje niebezpieczne, które po zu˝yciu stajà si´ odpadem niebez-
piecznym w postaci opakowaƒ zawierajàcych pozosta∏oÊci tych substancji. Klient mo˝e pozostawiç je na stacji. 
Post´powanie z odpadem w postaci zu˝ytych opakowaƒ okreÊla procedura wewn´trzna LOTOS Paliwa w zakresie gospodarowania odpadami. 
Zgodnie  z nià zarzàdzajàcy stacjà  wyznacza miejsce na zbieranie wytworzonych na stacji odpadów w szczelnym pojemniku. Odpady sà 
magazynowane na stacji do czasu odbioru ich przez wyspecjalizowanà firm´ zewn´trznà.

Spó∏ka wprowadzi∏a w 2008 r. na rynek krajowy ogó∏em 370,381 Mg opakowaƒ. Wskaênik odzysku wyniós∏ 50% (185,191 Mg opakowaƒ), zaÊ 
wymagany ustawowo poziom recyklingu zosta∏ przekroczony, osiàgajàc wartoÊç 37% (136,183 Mg opakowaƒ). 
Zewn´trzna organizacja odzysku w 2008 r. odebra∏a z rynku w imieniu LOTOS Parafiny nast´pujàce iloÊci opakowaƒ*  w poszczególnych kategoriach:
– z tworzyw sztucznych: 10.938 Mg, poziom obowiàzku recyklingu 16%,
– z papieru i tektury: 114.508 Mg, poziom obowiàzku recyklingu 49%,
– ze stali, w tym z blachy stalowej: 1.217 Mg, poziom obowiàzku recyklingu 25%,
– z drewna (w tym palety):  9.520 Mg, poziom obowiàzku recyklingu 15%.

*
Dotyczy opakowaƒ, w które za-
pakowany jest towar wprowa-
dzany na rynek krajowy
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ZGODNOÂå Z PRAWEM

TRANSPORT

Tabela obok przedstawia 
korzyÊci Êrodowiskowe 
zwiàzane z elektryfikacjà 
bocznicy kolejowej 
LOTOS Kolej w aspekcie 
znacznego ograniczenia 
zu˝ycia paliwa.

NR GRI

EN 29

LOTOS 
Kolej 

OBSZAR

Istotny wp∏yw na Êrodowisko na skutek transportu produktów, innych dóbr i materia∏ów
wykorzystywanych w dzia∏alnoÊci organizacji oraz transport pracowników  

Podmiotem realizujàcym zadania zwiàzane z obs∏ugà logistycznà w zakresie transportu kolejowego na rzecz Grupy LOTOS oraz spó∏ek 
zale˝nych jest LOTOS Kolej. Od poczàtku dzia∏alnoÊci w 2003 r. podejmowane przez LOTOS Kolej zadania inwestycyjne s∏u˝à podstawo-
wemu celowi, tj. obni˝eniu kosztów nadaƒ ekspediowanych kolejà przez Grup´ LOTOS oraz stworzeniu infrastruktury zapewniajàcej wy-
wóz kolejà zwi´kszonych iloÊci produktów wyprodukowanych przez Grup´ LOTOS, planowanych po uruchomieniu kluczowych inwestycji 
zwiàzanych z realizacjà Programu 10+. Istotnym elementem realizowanych zadaƒ inwestycyjnych by∏a równie˝ identyfikacja, eliminacja 
lub ograniczenie zagro˝eƒ wynikajàcych z prowadzonej dzia∏alnoÊci w aspekcie ochrony Êrodowiska naturalnego. 

Kluczowym zadaniem inwestycyjnym dla Spó∏ki w 2008 r. by∏a elektryfikacja bocznicy kolejowej LOTOS Kolej i toru dojazdowego do niej. 
KorzyÊci Êrodowiskowe zwiàzane z elektryfikacjà bocznicy kolejowej zawierajà si´ g∏ównie w: 
  zmniejszeniu zu˝ycia paliwa, a tym samym zmniejszeniu emisji spalin poprzez znaczne ograniczenie eksploatacji lokomotyw spalinowych,
 ograniczeniu ha∏asu – lokomotywy elektryczne sà cichsze od lokomotyw spalinowych, 
  ograniczeniu emisji drgaƒ od lokomotyw spalinowych – silnik spalinowy lokomotywy jest g∏ównym êród∏em drgaƒ;

oraz eliminacji lub ograniczeniu zagro˝eƒ wynikajàcych z: 
  ewentualnego zanieczyszczenia wody i gruntu w przypadku awaryjnego wycieku paliw wskutek awarii, uszkodzenia zbiornika paliwo-
wego lub instalacji paliwowej, 
  zanieczyszczeƒ (odpadów) technologicznych powstajàcych przy przeglàdach, naprawach i czyszczeniach cz´Êci zespo∏ów nap´dowych 
lokomotyw spalinowych, 
 zanieczyszczeƒ (odpadów) py∏owych i Êciekowych z zaplecza technicznego utrzymujàcego lokomotywy spalinowe. 

Rok

2009
2010
2011

Wariant bez elektryfikacji

502
526
556

Wariant z elektryfikacjà

131
137
145

Ró˝nica

371
389
411

Zu˝ycie paliwa [tony/rok] 

NR GRI

EN 28

OBSZAR

WartoÊç istotnych grzywien i ca∏kowita wartoÊç niefinansowych sankcji 
za niedostosowanie si´ do praw i regulacji dotyczàcych ochrony Êrodowiska

Nie wystàpi∏y przypadki naruszenia i / lub niedostosowania si´ Grupy LOTOS do praw i regulacji Êrodowiskowych.
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TRANSPORT
LOTOS 
Asfalt

LOTOS 
Oil

LOTOS 
Paliwa

Spó∏ka zarzàdza w ca∏oÊci transportem asfaltu oraz ci´˝kiego oleju opa∏owego, natomiast przewóz produktów LOTOS Asfalt jest zlecany 
specjalistycznym firmom zewn´trznym. Wsz´dzie tam, gdzie jest to mo˝liwe, produkty Spó∏ki sà dostarczane Êrodkiem transportu zu˝y-
wajàcym mniejszà iloÊç energii na ton´ przewo˝onego produktu. Przyk∏adem jest transport realizowany do baz magazynowych oraz du˝e 
jednostkowe dostawy do klientów, które prowadzi si´ transportem kolejowym zamiast cysternami samochodowymi.
Spó∏ka LOTOS Asfalt prowadzi sta∏y nadzór nad stanem jakoÊciowym cystern, stosowaniem si´ do zasad i procedur za∏adunku, przewozu 
i roz∏adunku produktów asfaltowych i ci´˝kiego oleju opa∏owego. 
W przewa˝ajàcej wi´kszoÊci przypadków, transport produktów asfaltowych i ci´˝kiego oleju opa∏owego jest prowadzony przy wykorzy-
staniu izolowanych cystern samochodowych i kolejowych, minimalizujàcych koniecznoÊç podgrzewania produktów w jego finalnych za-
stosowaniach.

Spó∏ka posiada oddzia∏y produkcyjne w Gdaƒsku, Czechowicach-Dziedzicach i JaÊle. Sprzeda˝ produktów nast´puje bezpoÊrednio z tych 
oddzia∏ów lub z Centrum Dystrybucji zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim.
Oleje bazowe, stanowiàce podstaw´ wytwarzanych olejów smarowych, wytwarzane sà przez Grup´ LOTOS w Gdaƒsku, skàd rurociàgami 
przesy∏ane sà do zbiorników oddzia∏u produkcyjnego LOTOS Oil w Gdaƒsku lub cysternami kolejowymi do oddzia∏ów w Czechowicach-
-Dziedzicach i JaÊle. Dodatki wykorzystywane w procesach produkcyjnych dowo˝one sà do ka˝dego z oddzia∏ów za pomocà transportu 
drogowego. Na terenie oddzia∏ów transport pomi´dzy wydzia∏em, w którym powstaje gotowy produkt, a miejscem jego konfekcjonowa-
nia odbywa si´ za pomocà rurociàgów. 
Do przewo˝enia gotowego produktu w opakowaniu do magazynu, z którego nast´puje za∏adunek do klienta, wykorzystywane sà wózki 
wid∏owe w wi´kszoÊci nap´dzane gazem LPG oraz wózki elektryczne. Poprzez wyeliminowanie z u˝ycia wózków zasilanych olejem 
nap´dowym zredukowana zosta∏a iloÊç odprowadzanych do powietrza spalin.
Transport produktów pomi´dzy poszczególnymi oddzia∏ami, oddzia∏ami a Centrum Dystrybucji, jak równie˝ wysy∏ka do klientów wy-
konywana jest przez sprawdzonych przewoêników w systemie ca∏opojazdowym. Dzi´ki zastosowaniu tego typu transportu ograniczo-
na zosta∏a do minimum liczba kilometrów przejechanych przez samochody transportujàce towar. Wymogiem, jaki musi spe∏niaç pojazd 
transportujàcy, jest posiadanie przez niego dokumentu potwierdzajàcego spe∏nienie wymagaƒ przynajmniej EURO2*. 
Po wdro˝eniu dodatkowej kontroli szczelnoÊci ∏adowanych opakowaƒ z produktem, do minimum zostaje ograniczona mo˝liwoÊç ewen-
tualnych wycieków produktów w czasie transportu do klienta.

Realizacja transportu produktów sprzedawanych przez LOTOS Paliwa zosta∏a zlecona specjalistycznym firmom zewn´trznym, które sà 
zobowiàzane posiadaç stosowne licencje oraz dopuszczenie dla wykorzystywanych Êrodków transportowych do transportu materia∏ów 
niebezpiecznych, a operatorzy tych Êrodków stosowne Êwiadectwa kwalifikacyjne i uprawnienia.  
Wszelkie koszty usuwania i eliminowania zanieczyszczeƒ powietrza wskutek emisji, regeneracji, a tak˝e zarzàdzania Êrodowiskowego i pre-
wencji, zwiàzane z wykonywaniem us∏ug transportowych ponoszà us∏ugodawcy i nie stanowià one przedmiotu raportowania LOTOS Paliwa.
Do dzia∏aƒ majàcych na celu minimalizacj´ wp∏ywu transportu produktów na Êrodowisko podj´tych przez LOTOS Paliwa mo˝na zaliczyç: 
  opracowanie wymagaƒ z zakresu bezpieczeƒstwa dla miejsc realizacji dostaw i systemu akceptacji tych miejsc oraz tras przejazdu z bazy 
magazynowej przed wykonaniem pierwszej dostawy,
  opracowanie procedur bezpiecznego za∏adunku, transportu i roz∏adunku paliw oraz systematyczna kontrola ich przestrzegania,
  opracowanie procedur okreÊlajàcych zasady post´powania w sytuacjach awaryjnych,
 nadzór nad Êrodkami transportu us∏ugodawców pod kàtem spe∏nienia stawianych wymagaƒ technicznych,
 nadzór nad systemem doboru i szkoleƒ pracowników zatrudnionych przy transporcie produktów.

*
Ustanowiona w Unii Europejskiej 
norma emisji spalin.
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WYDATKI 
NA OCHRON¢ ÂRODOWISKA 

NR GRI

EN 30

OBSZAR

Ca∏kowite wydatki poniesione na ochron´ Êrodowiska i inwestycje wed∏ug ich rodzaju

WartoÊç inwestycji zmniejszajàcych negatywne oddzia∏ywanie na Êrodowisko w relacji do ∏àcznej wartoÊci inwestycji w 2008 r.

Wydatki inwestycyjne na ochron´ Êrodowiska [tys. z∏]
 Inwestycje proekologiczne: 224.723
 Inwestycje ogó∏em: 1.910.687

Op∏aty ponoszone za gospodarcze korzystanie ze Êrodowiska [tys. z∏] 
 Emisja zanieczyszczeƒ do powietrza: 3.181,2
 Pobór wody: 113,4
  Odprowadzanie Êcieków: 213,1

Razem: 3.507,8
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OBSZAR

¸àczna liczba pracowników wed∏ug typu zatrudnienia, rodzaju umowy o prac´ i regionu
  

WielkoÊç zatrudnienia w dniu 31.12.2008
 Grupa LOTOS: 1.246
 Grupa Kapita∏owa LOTOS: 4.878

NR GRI

LA 1

PRAKTYKI W STOSUNKACH 
PRACY I GODNA PRACA

ZATRUDNIENIE

KOLOREM NIEBIESKIM 
WSKAZANO G¸ÓWNE
WSKAèNIKI GRI, 
ZAÂ SZARYM DODATKOWE.

Wyszczególnienie

Gdaƒsk

Czechowice

Jas∏o

Kraków

Piotrków Trybunalski

Poznaƒ

Rypin

Warszawa

Razem:

pe∏nozatrudnieni

1143

30

15

4

9

5

10

19

1235

niepe∏nozatrudnieni

10

0

0

1

0

0

0

0

11

na czas 
nieokreÊlony

856

30

15

3

9

4

9

11

937

na czas okreÊlony 
lub tymczasowo

297

0

0

2

0

1

1

8

309
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OBSZAR

¸àczna liczba odejÊç i wskaênik rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, p∏eç i region

Wskaênik rotacji pracowników w Grupie LOTOS wynosi∏ w 2008 r. 16,13%. 

OBSZAR

Âwiadczenia dodatkowe gwarantowane pe∏noetatowym pracownikom, 
które nie sà zapewniane pracownikom czasowym i pracujàcym w niepe∏nym wymiarze godzin, 

wed∏ug g∏ównych jednostek organizacyjnych

Grupa LOTOS zapewnia wszystkim pracownikom, tj. zatrudnionym na czas nieokreÊlony (sta∏ym), na czas okreÊlony (tymczasowym), w pe∏-
nym wymiarze czasu pracy (pe∏noetatowym) i niepe∏nym wymiarze czasu pracy (niepe∏noetatowym) mo˝liwoÊç korzystania z pakietu tych 
samych Êwiadczeƒ socjalnych zagwarantowanych w Zak∏adowym Uk∏adzie Zbiorowym Pracy i Regulaminie korzystania z Funduszu 
Âwiadczeƒ Socjalnych. Firma zapewnia ubezpieczenie na ˝ycie z funduszem inwestycyjnym, dodatkowà opiek´ medycznà niepublicznego 
zak∏adu zdrowia, urlop wychowawczy przys∏ugujàcy matce lub ojcu dziecka, pomoc socjalnà w postaci po˝yczek, zapomóg, dofinanso-
wania wypoczynku pracowników i ich dzieci.

NR GRI

LA 2

NR GRI

LA 3

ZATRUDNIENIE
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RELACJE W STOSUNKACH 
PRACY I ZARZÑDZANIA

BEZPIECZE¡STWO
I HIGIENA PRACY

NR GRI

LA 4

NR GRI

LA 5

NR GRI

LA 6

OBSZAR

Odsetek pracowników, których obejmuje uk∏ad zbiorowy pracy

Zak∏adowy Uk∏ad Zbiorowy Pracy obejmuje 96% pracowników Grupy LOTOS.

OBSZAR

Minimalne okresy wypowiedzenia zwiàzane z istotnymi zmianami dzia∏alnoÊci,
z uwzgl´dnieniem czy sà one okreÊlone w uk∏adzie zbiorowym pracy

Minimalny okres wypowiedzenia umowy o prac´ zawartej na czas nieokreÊlony, zgodnie przepisami prawa pracy, jest uzale˝niony od 
okresu zatrudnienia u pracodawcy i wynosi 2 tygodnie – je˝eli pracownik by∏ zatrudniony krócej ni˝ 6 miesi´cy i 3 dni w przypadku, jeÊli 
jest zatrudniony na tzw. zast´pstwo.

OBSZAR

Odsetek ca∏kowitej liczby zatrudnionych, reprezentowanych w formalnych komisjach ds. bezpieczeƒstwa i higieny pracy, 
w których sk∏ad wchodzi kierownictwo i pracownicy, które doradzajà w zakresie programów 

bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz monitorujà takie programy

Zgodnie z przepisami prawa pracy w Grupie LOTOS powo∏ana zosta∏a Komisja bezpieczeƒstwa i higieny pracy (Komisja BHP).
W jej sk∏ad wchodzà: 

 pe∏nomocnik ds. zwiàzków zawodowych,
 s∏u˝ba bhp,
 lekarz sprawujàcy profilaktycznà opiek´ zdrowotnà nad pracownikami,
 Zak∏adowy Spo∏eczny Inspektor Pracy,
 przedstawiciele zwiàzków zawodowych.
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BEZPIECZE¡STWO
I HIGIENA PRACY

OBSZAR

Wskaênik urazów, chorób zawodowych, dni straconych i nieobecnoÊci w pracy oraz liczba wypadków Êmiertelnych 
zwiàzanych z pracà wed∏ug regionów

  
G∏ówne rodzaje obra˝eƒ to uszkodzenia koƒczyn – skr´cenia, st∏uczenia, z∏amania.
W 2008 r. nie by∏o ˝adnych wypadków ci´˝kich i Êmiertelnych.

W Grupie LOTOS klasyfikuje si´ wypadki przy pracy zgodnie z polskim prawodawstwem. Dodatkowo firma rejestruje i wprowadza 
dzia∏ania zapobiegawcze dla niebezpieczeƒstw klasyfikowanych wed∏ug skali europejskiej, tj. sytuacji niebezpiecznych, zdarzeƒ potencjal-
nie wypadkowych, wypadków powodujàcych niezdolnoÊç do pracy powy˝ej jednego dnia (LTI – Lost Time Injury), na podstawie których 
wyliczany jest wskaênik LTIF (Lost Time Injury Frequency), przypadków udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej (First Aid) oraz wypad-
ków tzw. „na drodze” (Road Accidents).

NR GRI

LA 7

Kategoria

Wypadki przy pracy

Absencja powypadkowa (dni kalendarzowe).
Naliczanie utraconych dni rozpoczyna si´ z chwilà uzyskania
zwolnienia lekarskiego przez poszkodowanego pracownika.

Choroby zawodowe

Wskaênik wypadkowoÊci LTIF

Grupa LOTOS

 7

 171

 brak

 2,86

Grupa Kapita∏owa LOTOS

 49

 1.375

 brak

 5,2

Praca w trudnych warunkach 
wymaga wysokich standardów 
bezpieczeƒstwa
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BEZPIECZE¡STWO
I HIGIENA PRACY

NR GRI

LA 8

NR GRI

LA 9

OBSZAR

Edukacja, szkolenia, doradztwo, programy prewencyjne i kontroli ryzyka, które zapewniajà pomoc 
w przypadku powa˝nych chorób pracownikom, ich rodzinom lub cz∏onkom spo∏ecznoÊci lokalnej

Grupa LOTOS nie prowadzi tego typu dzia∏alnoÊci.

OBSZAR

Kwestie bezpieczeƒstwa i higieny pracy uwzgl´dnione w formalnych porozumieniach ze zwiàzkami zawodowymi

Polskie prawo pracy nie przewiduje ̋ adnego pola do zawierania porozumieƒ dotyczàcych BHP. Przedmiot BHP jest regulowany przepisami 
bezwzgl´dnie obowiàzujàcymi. Przedstawiciele pracowników partycypujà w zakresie prawem przewidzianym w sprawach zwiàzanych 
z BHP. Przejawem tego uczestnictwa jest udzia∏ przedstawicieli za∏ogi w sk∏adzie i posiedzeniach Komisji BHP, która jest organem dorad-
czym pracodawcy. Na tym forum realizowany jest te˝ obowiàzek konsultowania z przedstawicielami pracowników wszystkich spraw 
z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa pracy. 

Zarzàd Grupy LOTOS, rozumiejàc wag´ spraw bezpieczeƒstwa, wyrazi∏ zgod´ na zwolnienie z obowiàzku Êwiadczenia pracy zawodowej 
Zak∏adowego Spo∏ecznego Inspektora Pracy.
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SZKOLENIA I EDUKACJA OBSZAR

Ârednia liczba godzin w ramach szkoleƒ przypadajàcych na jednego pracownika wed∏ug rodzaju zatrudnienia w systemie rocznym

OBSZAR

Programy rozwoju umiej´tnoÊci menad˝erskich i kszta∏cenia ustawicznego, 
które wspierajà ciàg∏oÊç zatrudnienia pracowników oraz u∏atwiajà przejÊcie na emerytur´

Grupa LOTOS umo˝liwia wszystkim pracownikom uczestnictwo w programach szkoleniowych majàcych na celu kszta∏towanie umiej´tnoÊci 
osobistych, spo∏ecznych i zawodowych oraz dotyczàcych kszta∏cenia ustawicznego w celu aktywizacji zawodowej, jak równie˝ udzie-
la wsparcia w zakoƒczeniu Êcie˝ki kariery. Firma prowadzi programy wsparcia w zakresie przejÊcia pracowników na emerytur´, które doty-
czà planowania przedemerytalnego dla przysz∏ych emerytów oraz odpraw uwzgl´dniajàcych wiek pracownika i sta˝.

OBSZAR

Odsetek pracowników podlegajàcych regularnym ocenom jakoÊci pracy i przeglàdom rozwoju kariery zawodowej

W Grupie LOTOS 79% pracowników podlega∏o regularnej ocenie efektywnoÊci i Êcie˝ki kariery w 2008 r. Zgodnie z procedurà „Okresowej 
oceny pracowników Grupy LOTOS S.A.” ocenie podlegajà wszyscy pracownicy zatrudnieni w koncernie na podstawie umowy o prac´ 
(z wy∏àczeniem Zarzàdu), którzy w terminie przeprowadzenia oceny okresowej posiadajà co najmniej 6-miesi´czny sta˝ w danej komórce 
organizacyjnej. BezpoÊredni prze∏o˝ony – oceniajàcy pracownika, musi równie˝ posiadaç w terminie przeprowadzenia oceny co najmniej 
6-miesi´czny sta˝ pracy na danym stanowisku.
Majàc na uwadze zmiany organizacyjne w sprawozdawanym okresie oraz du˝à liczb´ nowo zatrudnionych osób, uzyskany wynik jest 
zgodny z za∏o˝eniami. 

NR GRI

LA 10

NR GRI

LA 11

NR GRI

LA 12

Ârednia liczba godzin szkoleniowych, 
przypadajàca na 1 pracownika

45,8

44,7

33,1

10,2

Kategoria zatrudnienia

Kierownictwo wy˝szego szczebla

Kierownictwo ni˝szego szczebla

Administracja

Produkcja

Liczba
pracowników

 40

108

611

487

Liczba godzin poÊwi´conych 
na szkolenia

 1.832

 4.832

20.225

 4.954
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ZRÓ˚NICOWANIE
I RÓWNE SZANSE

NR GRI

LA 13

NR GRI

LA 14

OBSZAR

Sk∏ad organów zarzàdzajàcych i nadzorczych spó∏ki w podziale na kategorie wed∏ug p∏ci, wieku, 
przynale˝noÊci do mniejszoÊci oraz innych wskaêników ró˝norodnoÊci

Sk∏ad organów zarzàdzajàcych i nadzorczych Grupy LOTOS oraz podzia∏ ze wzgl´du na p∏eç 

 M´˝czyêni % Kobiety %
Zarzàd 3 0,24 0 0,00
Kadra wy˝szego szczebla 21 1,68 8 0,64
Kadra Êredniego szczebla 51 4,09 15 1,20
Razem 75 6,01 23 1,84

Sk∏ad organów zarzàdzajàcych i nadzorczych Grupy LOTOS oraz podzia∏ ze wzgl´du na wiek

 do 30 lat % 30–50 lat % powy˝ej 50 lat %
Zarzàd 0 0,00 1 0,08 2 0,16
Kadra wy˝szego szczebla 0 0,00 22 1,76 7 0,56
Kadra Êredniego szczebla 6 0,48 42 3,37 18 1,44
Razem 6 0,48 65 5,21 27 2,16

OBSZAR

Skala podstawowego wynagrodzenia m´˝czyzn w stosunku do wynagrodzenia kobiet wed∏ug kategorii zatrudnienia

Kategoria zatrudnienia

Kierownictwo wy˝szego szczebla (w tym Zarzàd)

Kierownictwo ni˝szego szczebla

Administracja

Produkcja

Razem

LiczebnoÊç Skala podstawowego
wynagrodzenia m´˝czyzn
do wynagrodzenia kobiet w %

112

126

149

176

133

kobiety

  8

 39

349

  1

397

m´˝czyêni

 32

 69

262

486

849 31.12.2008 r.

31.12.2008 r.
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PRAWA CZ¸OWIEKA

PRAKTYKI DOTYCZÑCE
INWESTYCJI I ZAMÓWIE¡

PRZECIWDZIA¸ANIE
DYSKRYMINACJI

NR GRI

HR 1

NR GRI

HR 2

NR GRI

HR 3

NR GRI

HR 4

OBSZAR

Procent i ∏àczna liczba znaczàcych umów inwestycyjnych, które zawierajà klauzule dotyczàce praw cz∏owieka
lub które zosta∏y poddane kontroli pod tym kàtem

Grupa LOTOS nie stosowa∏a dotàd w zawieranych umowach klauzul dotyczàcych praw cz∏owieka.

OBSZAR

Procent znaczàcych dostawców i wykonawców, którzy zostali poddani kontroli w zakresie przestrzegania praw cz∏owieka 
oraz dzia∏ania podj´te w tej kwestii

Grupa LOTOS nie przeprowadza∏a dotàd – zarówno w procesie wy∏aniania dostawców i wykonawców, jak i wspó∏pracy z nimi – kontroli 
majàcych na celu weryfikacj´ przestrzegania przez nich praw cz∏owieka.

OBSZAR

¸àczna liczba godzin szkoleƒ pracowników w zakresie polityki i procedur dotyczàcych przestrzegania praw cz∏owieka, 
które sà istotne dla prowadzonej dzia∏alnoÊci biznesowej oraz procent przeszkolonych pracowników

Grupa LOTOS przeznaczy∏a 452 godziny na szkolenie pracowników w zakresie polityki i procedur dotyczàcych praw cz∏owieka, 
które sà istotne dla prowadzonej dzia∏alnoÊci. Przeszkolono ∏àcznie 23% pracowników.

OBSZAR

¸àczna liczba przypadków dyskryminacji i podj´te dzia∏ania w tej kwestii 

W Grupie LOTOS nie wystàpi∏y przypadki dyskryminacji ze wzgl´du na ras´, kolor skóry, p∏eç, religi´, poglàdy polityczne, 
pochodzenie narodowe lub spo∏eczne.
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WOLNOÂå ZRZESZANIA SI¢
I NEGOCJACJI ZBIOROWYCH

PRACA DZIECI

PRACA OBOWIÑZKOWA 
I PRZYMUSOWA

PRAKTYKI BEZPIECZE¡STWA

 

NR GRI

HR 5

OBSZAR

Dzia∏alnoÊç zidentyfikowana jako mogàca stanowiç ryzyko naruszenia prawa swobody zrzeszania si´ i negocjacji zbiorowych 
oraz dzia∏ania podj´te w celu wspierania mo˝liwoÊci wykonania tych praw 

W Grupie LOTOS nie wystàpi∏y dzia∏ania, w których prawa do zrzeszania si´ i rokowaƒ mog∏y byç zagro˝one.

NR GRI

HR 6

OBSZAR

Dzia∏ania zidentyfikowane jako niosàce ze sobà istotne ryzyko wykorzystania pracy dzieci 
oraz Êrodki podj´te w celu eliminacji takich przypadków

W Grupie LOTOS nie wystàpi∏y dzia∏ania, które uznawane sà jako stanowiàce znaczne ryzyko zaistnienia przypadków pracy dzieci 
i m∏odocianych pracowników nara˝onych na prace niebezpieczne dla zdrowia i ˝ycia.

NR GRI

HR 7

OBSZAR

Dzia∏ania zidentyfikowane jako niosàce ze sobà istotne ryzyko wystàpienia pracy przymusowej lub obowiàzkowej 
oraz Êrodki podj´te w celu eliminacji takich przypadków

W Grupie LOTOS nie wystàpi∏y incydenty pracy obowiàzkowej i wymuszonej.

NR GRI

HR 8

OBSZAR

Procent pracowników ochrony wyszkolonych zgodnie z politykà bàdê procedurami obowiàzujàcymi w organizacji 
dotyczàcymi aspektów praw cz∏owieka, które sà istotne w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià biznesowà

Zgodnie z politykà i procedurami dotyczàcymi aspektów praw cz∏owieka, które sà istotne w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià, 
wyszkolonych zosta∏o 91% pracowników ochrony.
W przypadku firmy Êwiadczàcej us∏ugi ochrony dla Grupy LOTOS podobnymi szkoleniami obj´to 89% pracowników. 



Âwiat to wielki zbiorowy obowiàzek. Raport spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci 2008

PDF RAPORT PDF ROZDZIA¸

 List prezesa 1  Profil
organizacji

2  Profil
raportu 

3  Struktura i system
zarzàdzania 

4  Zaanga˝owanie
 

5  Ekonomiczne
aspekty dzia∏alnoÊci 

6  Ârodowiskowe
aspekty dzia∏alnoÊci 

7  Spo∏eczne
aspekty dzia∏alnoÊci

SPIS TREÂCI INDEKS TREÂCI G3 GRI S¸OWNICZEK TERMINÓW KONTAKT ENGLISH WYJÂCIE

95

ODPOWIEDZIALNOÂå
ZA PRODUKT

ZDROWIE
I BEZPIECZE¡STWO
KLIENTA

NR GRI

PR 1

Grupa 
LOTOS

OBSZAR

Etapy cyklu ˝ycia produktu, na których ocenia si´ wp∏yw produktów i us∏ug na zdrowie i bezpieczeƒstwo 
w celu poprawy wskaêników oraz procent istotnych kategorii produktów i us∏ug podlegajàcych takim procedurom 

Procedury obowiàzujàce w Grupie LOTOS narzucajà okreÊlenie wp∏ywu wszystkich produktów na zdrowie i bezpieczeƒstwo. Wszystkie pro-
dukty wytwarzane podczas przerobu ropy naftowej podlegajà klasyfikacji, a przez to ocenie wp∏ywu na zdrowie i bezpieczeƒstwo u˝ytko-
wania. Dzia∏ania te sà okreÊlone w rozporzàdzeniu REACH (ang. Registration Evaluation Authorisation of Chemicals) – czyli rejestracja, ocena 
i udzielanie zezwoleƒ dotyczàcych substancji chemicznych, które jest inicjatywà unijnà, s∏u˝àcà systematyzacji i uporzàdkowaniu zasad 
wprowadzania na rynek substancji chemicznych (EC 1907/2006 Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r.).

Etapy cyklu u˝ytkowania, w których usprawniany jest wp∏yw produktów na zdrowie i bezpieczeƒstwo
 koncepcja rozwoju produktu 
 R&D (badania i rozwój)
 certyfikacja 
 produkcja i wytwarzanie
 marketing i promocja
 dystrybucja zapasów i zaopatrzenie
 u˝ytkowanie i serwis 
 usuni´cie, ponowne u˝ycie lub recykling.

W LOTOS Asfalt na g∏ównych etapach – koncepcji, rozwoju, produkcji oraz dystrybucji i zaopatrzenia uwzgl´dniane sà potencjalne dzia∏a-
nia, które mogà wp∏ywaç na Êrodowisko i bezpieczeƒstwo. Po zidentyfikowaniu aspektu z omawianego zakresu, przeprowadzane sà dzia-
∏ania majàce na celu eliminacj´ lub minimalizacj´ potencjalnych zagro˝eƒ. Ka˝da grupa produktów, pomimo klasyfikacji asfaltów nafto-
wych jako produktów bezpiecznych, posiada Kart´ Charakterystyki, która opisuje w∏asnoÊci, zasady bezpiecznego u˝ytkowania oraz 
potencjalne zagro˝enia, jakie mo˝e stanowiç kontakt z produktem. Informacje takie przekazywane sà klientom. Emulsje asfaltowe posia-
dajà dodatkowo atesty Paƒstwowego Zak∏adu Higieny.

Etapy cyklu u˝ytkowania, w których usprawniany jest wp∏yw produktów na zdrowie i bezpieczeƒstwo
 koncepcja rozwoju produktu 
 R&D (badania i rozwój)
 certyfikacja 
 produkcja i wytwarzanie
 dystrybucja zapasów i zaopatrzenie

LOTOS 
Asfalt



Âwiat to wielki zbiorowy obowiàzek. Raport spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci 2008

PDF RAPORT PDF ROZDZIA¸

 List prezesa 1  Profil
organizacji

2  Profil
raportu 

3  Struktura i system
zarzàdzania 

4  Zaanga˝owanie
 

5  Ekonomiczne
aspekty dzia∏alnoÊci 

6  Ârodowiskowe
aspekty dzia∏alnoÊci 

7  Spo∏eczne
aspekty dzia∏alnoÊci

SPIS TREÂCI INDEKS TREÂCI G3 GRI S¸OWNICZEK TERMINÓW KONTAKT ENGLISH WYJÂCIE

96

ZDROWIE
I BEZPIECZE¡STWO
KLIENTA

W po∏owie listopada 2008 r. Grupa LOTOS zamkn´∏a etap wst´pnej rejestracji chemikaliów zgodnie z harmonogramem unijnego rozporzà-
dzenia REACH. 
Decyzj´ o uruchomieniu Projektu REACH podj´to w Grupie LOTOS na poczàtku 2007 r. Od wiosny 2007 r., zgodnie z za∏o˝eniami prawa 
unijnego, trwajà w ca∏ej Grupie Kapita∏owej LOTOS prace nad jego realizacjà. 
Grupa LOTOS, zgodnie z harmonogramem wykona∏a wiele z∏o˝onych zadaƒ przygotowujàcych rejestracj´ wst´pnà substancji chemicz-
nych. Do tej pory okreÊlono m.in. rol´ ka˝dej spó∏ki jako producenta, importera, dalszego u˝ytkownika lub dystrybutora. Zidentyfikowano 
blisko 120 ró˝nego rodzaju substancji chemicznych produkowanych lub importowanych, nadajàc im kody chemiczne, zgodne 
z nomenklaturà prawodawstwa w zakresie chemikaliów. Uporzàdkowano system informacji o przep∏ywie chemikaliów w obszarze ca∏ej 
Grupy Kapita∏owej, ich nazewnictwo oraz wykazy dostawców, klientów, kupowanych i sprzedawanych produktów. 
Wi´kszoÊç zadaƒ zosta∏a zaplanowana i zrealizowana z myÊlà o kolejnych krokach w nast´pnych latach, np. rejestracji w∏aÊciwej, udzie-
laniu zezwoleƒ i ograniczeƒ. Trzeba podkreÊliç, ˝e podj´cie ze znacznym wyprzedzeniem przygotowaƒ do wdro˝enia rozporzàdzenia 
REACH w ca∏ej korporacji dowodzi wysokiej ÊwiadomoÊci zwiàzanej z koniecznoÊcià zarzàdzania chemikaliami. Wdra˝anie Projektu REACH
w Grupie LOTOS przewidziano na 11 lat. 
Aby obni˝yç koszty wprowadzenia Projektu REACH, Grupa LOTOS aktywnie uczestniczy w pracach mi´dzynarodowych organizacji zajmu-
jàcych si´ produktami takimi jak: olej bazowy, nap´dowy, opa∏owy, benzyny, asfalty, substancje w wyrobach parafinowych. W ten sposób 
uda si´ ograniczyç cz´Êç kosztów blisko o po∏ow´ w stosunku do sytuacji, gdyby firma prowadzi∏a samodzielne badania. 
Warto wspomnieç, ˝e w maju 2006 r. Grupa LOTOS przystàpi∏a do CONCAWE – organizacji skupiajàcej rafinerie i zajmujàcej si´ badaniem 
czystoÊci wód oraz powietrza. Organizacja pomaga w przygotowaniu cz´Êci raportów bezpieczeƒstwa dotyczàcych badaƒ substancji 
o podobnych w∏aÊciwoÊciach toksykologicznych i ekotoksykologicznych. 
Grupa LOTOS dokona∏a ju˝ rejestracji wst´pnej wszystkich swoich produktów, przez co automatycznie przystàpi∏a do forów informacyj-
nych w ramach SIEF (Scientific Information Exchange Forum). Dzi´ki podj´tym dzia∏aniom, klienci Grupy LOTOS mogà byç spokojni, ˝e 
nadal b´dà otrzymywaç produkty, a dostawy b´dà dokonywane zgodnie z prawodawstwem chemicznym. Wymiana informacji pomi´dzy 
przedsi´biorstwami w ramach SIEF oraz z Europejskà Agencjà Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach odbywa si´ elektronicznie. Obs∏uga sys-
temu REACH w Grupie Kapita∏owej LOTOS nast´puje poprzez zintegrowany system informatyczny, z którego mogà korzystaç wszystkie 
spó∏ki. Jest on kompatybilny z innymi systemami w ramach konsorcjów produktowych innych przedsi´biorstw petrochemicznych. Jako 
narz´dzia informatyczne wykorzystywane sà: bezp∏atna europejska baza danych IUCLID5 oraz portal REACH IT, który s∏u˝y m.in. do przesy-
∏ania plików rejestracji wst´pnej. 
Grupa LOTOS na bie˝àco analizuje post´p procedur tworzenia tzw. List Kandydackich substancji SVHC (substancji wzbudzajàcych szczegól-
nie du˝e obawy) i podejmuje wszelkie niezb´dne dzia∏ania celem wywiàzania si´ z obowiàzków na∏o˝onych przez rozporzàdzenie REACH.
˚adna z substancji produkowanych i wprowadzanych do obrotu przez Grup´ LOTOS nie znajduje si´ obecnie na opublikowanej przez 
ECHA LiÊcie Kandydackiej substancji SVHC. 

Izabela Czaplicka, 
kierownik Projektu REACH 
w Grupie LOTOS
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Wszystkie wyroby produkowane w LOTOS Oil posiadajà Kart´ Charakterystyki. Na podstawie tych kart produkty klasyfikowane sà jako 
bezpieczne lub niebezpieczne. Opis produktu przedstawiony na Karcie informuje u˝ytkownika o potencjalnych zagro˝eniach, jakie niesie 
produkt w odniesieniu do zdrowia cz∏owieka oraz Êrodowiska naturalnego. W przypadku produktu zaklasyfikowanego jako niebezpiecz-
ny, opis zagro˝eƒ jest umieszczony w punkcie 15 Karty oraz na etykiecie produktu. W tych miejscach znajduje si´ równie˝ numer telefonu 
kontaktowego, pod którym mo˝na uzyskaç wi´cej informacji na jego temat.

Etapy cyklu u˝ytkowania, w których usprawniany jest wp∏yw produktów na zdrowie i bezpieczeƒstwo
 koncepcja rozwoju produktu 
 R&D (badania i rozwój)
 certyfikacja 
 produkcja i wytwarzanie
 marketing i promocja
 dystrybucja zapasów i zaopatrzenie
 u˝ytkowanie i serwis 
 wycofanie z u˝ytkowania, ponowne u˝ycie lub recykling.

Spó∏ka LOTOS Paliwa prowadzi dzia∏ania majàce na celu ochron´ zdrowia i bezpieczeƒstwa na wszystkich etapach procesu sprzeda˝y pa-
liw, od momentu wydania produktu z bazy do sprzeda˝y na stacjach paliw sieci LOTOS. Firma zapewnia transport w odniesieniu do oko∏o 
30% sprzedawanego paliwa (hurt i detal razem), w tym w 100% dla stacji w∏asnych sieci LOTOS oraz w 100% dla wysy∏ek kolejowych. 
Pozosta∏a sprzeda˝ jest realizowana z odbiorem transportem klienta. Transport drogowy paliw jest realizowany przez zewn´trzne podmio-
ty spoza Grupy Kapita∏owej LOTOS na zasadach outsourcingu us∏ug. Prowadzony jest nadzór nad bezpieczeƒstwem tego etapu realizacji 
us∏ugi poprzez ustalanie warunków oraz kontrol´ dostaw na podstawie umów i stosownych procedur. Transport kolejowy do odbiorców 
jest realizowany przez spó∏k´ LOTOS Kolej. 
W ramach prowadzonego nadzoru aspektu zdrowia i bezpieczeƒstwa w transporcie drogowym monitorowane sà m. in.:
 za∏adunek w bazach,
 bezpieczny przejazd cysterny na kontrolowanej trasie,
 bezpieczeƒstwo miejsc roz∏adunku – roz∏adunek zgodnie z ustalonà procedurà post´powania oraz wskaênik jej realizacji,
 post´powanie w przypadku rozlania, awarii,
 dzia∏ania korygujàce w przypadku zaistnienia nieprawid∏owoÊci.

W zakresie sprzeda˝y paliw na stacjach w∏asnych LOTOS Paliwa ustala standardy i prowadzi nadzór nad ich realizacjà przez Zarzàdzajàcych 
stacjami. Proces uregulowany jest na podstawie odr´bnych umów i obowiàzujàcych procedur post´powania, które sà systematycznie 
poddawane doskonaleniu. W ramach ustalonych standardów w zakresie zdrowia i bezpieczeƒstwa, nadzorowane i poddawane ocenie 
zgodnoÊci z nimi sà m.in:
 dostawy paliw,
 nadzór nad infrastrukturà,
 post´powanie w przypadku wypadków i awarii,
 zasady bezpieczeƒstwa w zakresie obs∏ugi klienta i sprzeda˝y paliw,
 zarzàdzanie Êrodowiskowe zgodne z normà PN-EN ISO 14001: 2005,
 zarzàdzanie bezpieczeƒstwem i higienà pracy zgodne z normà PN-N-18001.

W ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci LOTOS Paliwa posiada certyfikat zgodnoÊci Systemu Zarzàdzania JakoÊcià z normà PN-EN ISO 9001:2001 
w zakresie hurtowego obrotu i dostarczania do stacji paliw benzyn i olejów nap´dowych do pojazdów samochodowych oraz hurtowego 
obrotu lekkimi olejami opa∏owymi.

LOTOS 
Oil

LOTOS 
Paliwa
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LOTOS 
Parafiny

Na ka˝dym etapie procesu stosowane sà przez LOTOS Parafiny metody, majàce na celu zapewnienie bezpieczeƒstwa u˝ytkowania wpro-
wadzanych na rynek produktów. Na etapie projektowania ustalane sà dost´pne surowce i êród∏a ich pochodzenia oraz zakres analiz, 
które b´dà przeprowadzane dla projektowanego wyrobu. Dla ka˝dego wyrobu przygotowana zostaje dokumentacja techniczna – Warun-
ki techniczne, w których przywo∏ane sà normy czynnoÊciowe oraz wymagania dotyczàce parametrów jakoÊciowych wyrobu gotowego 
oraz Karta charakterystyki zgodna z rozporzàdzeniem REACH. 

W oparciu o zasady obowiàzujàcego w Spó∏ce Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania na ka˝dym etapie produkcji prowadzona jest 
kontrola w zakresie:
  Surowce – bie˝àca kontrola parametrów na podstawie badaƒ wykonywanych zgodnie z obowiàzujàcym harmonogramem badaƒ; 
surowce kontrolowane w zakresie bezpieczeƒstwa u˝ytkowania (wszyscy kwalifikowani dostawcy potwierdzili wdro˝enie 
rozporzàdzenia REACH oraz przes∏ali aktualne Karty Charakterystyki),
  Produkty – kontrola jakoÊci zgodnie z obowiàzujàcym harmonogramem badaƒ; wyrób dopuszczony do sprzeda˝y na podstawie atestu 
jakoÊci; okresowa kontrola produktów w zakresie zawartoÊci substancji rakotwórczych oraz metali ci´˝kich, szczególnie dotyczy 
materia∏ów przeznaczonych do kontaktu z ˝ywnoÊcià,
  Odpady – Spó∏ka posiada zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku odpadów parafinowych. Odpady poddawane sà 
rafinacji w istniejàcych instalacjach Spó∏ki i wykorzystywane w produkcji. 

Wyroby dostarczane sà klientom wraz z atestem jakoÊci, obowiàzujàcymi warunkami technicznymi oraz Kartà Charakterystyki. Dokumen-
tacja techniczna aktualizowana jest na bie˝àco. Obowiàzujàce procedury obejmujà wszystkie produkty Spó∏ki, która 13 listopada 2008 r. 
dokona∏a rejestracji wst´pnej substancji wprowadzanych do obrotu zgodnie z rozporzàdzeniem REACH.

NR GRI

PR 2

OBSZAR

Ca∏kowita liczba incydentów niedostosowania si´ do regulacji i dobrowolnych kodeksów post´powania
dotyczàcych wp∏ywu produktów i us∏ug na zdrowie i bezpieczeƒstwo

W okresie sprawozdawczym w Grupie Kapita∏owej LOTOS odnotowano 4 incydenty niedostosowania do obowiàzujàcych regulacji,
przepisów i kodeksów w zakresie wp∏ywu produktu na zdrowie. Wszystkie stwierdzone przypadki odnoszà si´ do LOTOS Paliwa.
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NR GRI

PR 3

Grupa 
LOTOS

OBSZAR

Rodzaj informacji o produktach i us∏ugach wymaganych na mocy procedur 
oraz procent znaczàcych produktów i us∏ug podlegajàcych takim wymogom

Dla wszystkich produktów wytwarzanych w Grupie LOTOS opracowywane sà dokumenty zwane Kartami Charakterystyki, które sà 
sporzàdzane w oparciu o obowiàzujàce wymagania prawne (rozporzàdzenie REACH). W dokumentach tych znajdujà si´ informacje na 
temat wp∏ywu produktu na zdrowie i Êrodowisko, wyst´powania niebezpiecznych sk∏adników, kontroli nara˝enia, post´powania w przy-
padku po˝aru i uwolnienia produktu do Êrodowiska oraz utylizacji odpadów. Karty Charakterystyki produktów dost´pne sà te˝ na stronie 
internetowej www.lotos.pl.

Zakres dost´pnych informacji dotyczàcych produktów i us∏ug wymaganych przez wewn´trzne procedury 
 Pochodzenie sk∏adników danego produktu lub us∏ugi 
 Sk∏ad, szczególnie w odniesieniu do substancji, które mogà mieç wp∏yw na Êrodowisko lub spo∏eczeƒstwo
 Bezpieczeƒstwo korzystania z produktu lub us∏ugi 
 Utylizacja produktów i wp∏ywu na Êrodowisko/spo∏eczeƒstwo
 Inne:  post´powanie w trakcie magazynowania i transportu,

w∏aÊciwoÊci fizykochemiczne, stabilnoÊç i reaktywnoÊç,
post´powanie z odpadami

Spó∏ki handlowe Grupy Kapita∏owej LOTOS realizujà obowiàzek udost´pniania informacji o produktach zgodnie z wytycznymi 
wynikajàcymi z przepisów prawa oraz obowiàzujàcych wewn´trznych procedur post´powania.

  Ogólne zasady oznakowania opakowaƒ zosta∏y okreÊlone w ustawie o towarach paczkowanych. 
Zgodnie z tà ustawà na opakowaniu powinna byç umieszczona nazwa produktu, jego nominalna iloÊç oraz oznaczenie paczkujàcego.

  Ustawa o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów zobowiàzuje producenta do dostarczenia konsumentowi informacji umo˝liwiajàcej mu 
ocen´ zagro˝eƒ zwiàzanych z produktem w czasie zwyk∏ego lub mo˝liwego do przewidzenia okresu jego u˝ywania, je˝eli takie zagro˝e-
nia nie sà, przy braku odpowiedniego ostrze˝enia, natychmiast zauwa˝alne, jak równie˝ mo˝liwoÊci przeciwdzia∏ania tym zagro˝eniom. 
Oznaczenie ka˝dego wytworzonego produktu, na podstawie obowiàzujàcych przepisów prawa, w∏aÊciwym kodem Polskiej Klasyfikacji 
Wyrobów i Us∏ug umo˝liwia dalszym sprzedawcom poprawne opodatkowanie towaru.

  Ustawa o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej nakazuje wprowadzajàcemu towar zamieszczenie na nim (jego opakowaniu, etykiecie 
lub instrukcji) jego nazwy i adresu, nazwy towaru, innych oznaczeƒ i informacji wymaganych na podstawie odr´bnych przepisów.

  Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych nak∏ada obowiàzek oznaczenia substancji i preparatów niebezpiecznych. 
Przepisy nakazujà etykietowanie preparatów niebezpiecznych w pe∏nym zakresie, zaÊ w ograniczonym w stosunku do preparatów 
niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne, ale zawierajàcych przynajmniej jednà substancj´ niebezpiecznà.
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LOTOS 
Asfalt

LOTOS 
Oil

W przypadku wytwarzanych przez LOTOS Asfalt materia∏ów budowlanych, do których zalicza si´ grupy produktowe, takie jak: asfalty 
drogowe, asfalty modyfikowane, emulsje asfaltowe oraz specyfiki asfaltowe, niezb´dne jest podanie pe∏nej informacji dotyczàcej produk-
tów. Zw∏aszcza istotne sà informacje o wyrobie budowlanym oraz odpowiednie oznakowanie produktu specjalnym znakiem budowla-
nym. Na „Dowodzie wydania” do∏àczanym do ka˝dej partii ekspediowanego produktu, oprócz znaku budowlanego, podawane sà 
nast´pujàce informacje:
 adres producenta i zak∏adu, w którym wyrób zosta∏ wyprodukowany,
 nazwa, gatunek produktu wed∏ug specyfikacji technicznej (normy lub aprobaty technicznej) oraz nazwa handlowa,
 numer i data publikacji polskiej normy lub aprobaty technicznej, z którà potwierdzono zgodnoÊç wyrobu,
 numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnoÊci, 
 nazwa jednostki certyfikujàcej (jeÊli bra∏a udzia∏ w zastosowanym systemie oceny zgodnoÊci),
 zalecenia BHP.

Zakres dost´pnych informacji dotyczàcych produktów i us∏ug wymaganych przez wewn´trzne procedury 
  Pochodzenie sk∏adników danego produktu lub us∏ugi 
  Sk∏ad, szczególnie w odniesieniu do substancji, które mogà mieç wp∏yw na Êrodowisko lub spo∏eczeƒstwo
  Bezpieczeƒstwo korzystania z produktu lub us∏ugi 
 Utylizacja produktów i wp∏ywu na Êrodowisko/spo∏eczeƒstwo
 Inne:  zagro˝enia, które mogà wystàpiç przy stosowaniu produktu, treÊci wymagane specyfikacjami technicznymi (normami zharmonizowa-

nymi, aprobatami) do umieszczania w do∏àczanych informacjach, oznakowanie wymagane przepisami prawnymi (prawo budowlane)

W zwiàzku z tym, ˝e Spó∏ka sprzedaje wyroby konfekcjonowane 
oraz w tzw. luzie, informacje o danym produkcie przekazywane sà 
ich odbiorcy w ró˝nej formie. Produkty konfekcjonowane zawierajà 
niezb´dne informacje na etykietach, natomiast informacje o wyro-
bach sprzedawanych luzem znajdujà si´ w Karcie Charakterystyki, 
dostarczanej do odbiorcy wraz z produktem, dost´pnej równie˝ na 
stronie internetowej producenta.
Na podstawie obowiàzujàcych przepisów na produktach LOTOS 
Oil umieszcza si´ nast´pujàce informacje:
 nazw´ produktu,
 opis i zastosowanie produktu,
 aprobaty i specyfikacje, jakie produkt spe∏nia,
 adres producenta,
 iloÊç nominalnà produktu,
  oznaczenie dotyczàce substancji niebezpiecznych w przypadku 
produktów zawierajàcych substancje niebezpieczne,
 cz´sto tak˝e kod kreskowy.

W Spó∏ce funkcjonuje procedura nadzorowania dokumentacji tech-
niczno-produkcyjnej, w której okreÊlone zosta∏y zasady dotyczàce

napisów na etykietach z produktami. Wskazane sà tak˝e osoby 
odpowiedzialne za wzory napisów i opakowaƒ oraz treÊç umiesz-
czanych informacji. 

Do pozosta∏ych dokumentów Systemu Zarzàdzania JakoÊcià, funk-
cjonujàcych w Spó∏ce nale˝à m.in.:
 procedura procesów produkcyjnych,
 procedura kontroli i badaƒ,
 procedura post´powania z wyrobem niezgodnym,
 instrukcje technologiczne,
 warunki techniczne,
 wzory etykiet i nadruków.

Zakres dost´pnych informacji dotyczàcych produktów i us∏ug 
wymaganych przez wewn´trzne procedury 

  Pochodzenie sk∏adników danego produktu lub us∏ugi 
  Sk∏ad, szczególnie w odniesieniu do substancji, które mogà 
mieç wp∏yw na Êrodowisko lub spo∏eczeƒstwo
  Bezpieczeƒstwo korzystania z produktu lub us∏ugi 
 Utylizacja produktów i wp∏ywu na Êrodowisko/spo∏eczeƒstwo
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OZNAKOWANIE
PRODUKTÓW I US¸UG

LOTOS 
Paliwa

LOTOS
Parafiny

Spó∏ka LOTOS Paliwa, dbajàc o dost´p do informacji dotyczàcych oddzia∏ywania produktu, realizuje obowiàzek ich udost´pniania zgodnie 
z wytycznymi wynikajàcymi z przepisów prawa oraz obowiàzujàcych wewn´trznych procedur post´powania. 

W zakresie sprzeda˝y hurtowej i detalicznej, na ˝yczenie klienta, udost´pniane sà informacje dotyczàce charakterystyki wszystkich sprze-
dawanych paliw w postaci Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. 
Dla towarów sprzedawanych na stacjach, Zarzàdzajàcy stacjami sà zobowiàzani do udost´pniania na ˝àdanie klienta analogicznych Kart 
charakterystyki substancji niebezpiecznych w zakresie towarów dost´pnych w sklepach na stacjach paliw.

Zakres dost´pnych informacji dotyczàcych produktów i us∏ug wymaganych przez wewn´trzne procedury 
  Pochodzenie sk∏adników danego produktu lub us∏ugi (w zakresie Grupy LOTOS) 
  Sk∏ad, szczególnie w  odniesieniu do substancji, które mogà mieç wp∏yw na Êrodowisko lub spo∏eczeƒstwo
  Bezpieczeƒstwo korzystania z produktu lub us∏ugi  
  Utylizacja produktów i wp∏ywu na Êrodowisko/spo∏eczeƒstwo  
  Inne:  identyfikacja zagro˝eƒ;

post´powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Êrodowiska;
informacje o transporcie

Klienci o w∏asnoÊciach wyrobu informowania sà za pomocà Wa-
runków Technicznych oraz Kart Charakterystyk tzw. Kart bezpie-
czeƒstwa. Informacje stosowane na opakowaniach, etykietach dla 
produktów winny zawieraç co najmniej takie dane, jak: nazwa pro-
ducenta i wyrobu, data produkcji, iloÊç nominalna, numer partii, 
czy znaki bezpieczeƒstwa.
 W ramach Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania w Spó∏ce funkcjonu-
je szereg dokumentów regulujàcych poÊrednio i bezpoÊrednio wytwa-
rzanie wyrobów, w szczególnoÊci:
  Instrukcje technologiczne,
  Karty technologiczne,
  Karty Charakterystyk substancji i preparatów,
  Procedura projektowania nowych wyrobów,
  Procedura identyfikacji wyrobów,
  Procedura zabezpieczania wyrobu oraz 
monitorowania jego jakoÊci,

  Instrukcja nadzoru nad danymi dotyczàcymi bezpieczeƒstwa 
u˝ytkowania substancji i preparatów chemicznych,

  Procedura nadzorowania dokumentów,
  Instrukcja nadzorowania dokumentacji 
produkcyjno-technologicznej.

Zakres dost´pnych informacji dotyczàcych produktów i us∏ug 
wymaganych przez wewn´trzne procedury 

  Sk∏ad, szczególnie w  odniesieniu do substancji, 
które mogà mieç wp∏yw na Êrodowisko lub spo∏eczeƒstwo
  Bezpieczeƒstwo korzystania z produktu lub us∏ugi  
  Utylizacja produktów i wp∏ywu 
na Êrodowisko/spo∏eczeƒstwo  
  Inne:  identyfikacja zagro˝eƒ; post´powanie w przypadku nie-

zamierzonego uwolnienia do Êrodowiska;
informacje o transporcie
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OZNAKOWANIE
PRODUKTÓW I US¸UG

Miernik procesu

NR GRI

PR 4

OBSZAR

Ca∏kowita liczba incydentów niedostosowania si´ do regulacji i dobrowolnych kodeksów post´powania
dotyczàcych informacji na temat produktów i us∏ug oraz ich etykietowania 

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono w Grupie Kapita∏owej LOTOS ˝adnych incydentów niedostosowania do obowiàzujàcych 
regulacji, przepisów i kodeksów w zakresie informacji na temat produktów.

NR GRI

PR 5

LOTOS
Paliwa

OBSZAR

Praktyki dotyczàce satysfakcji klienta z uwzgl´dnieniem wyników ankiet majàcych na celu badanie tej satysfakcji

Zgodnie z wewn´trznymi procedurami Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania oraz normà ISO 9001, której kluczowà myÊlà jest orientacja 
na klienta, LOTOS Paliwa prowadzi systematyczne badania pomiaru satysfakcji klientów. Analizy dotyczà zadowolenia z produktów i us∏ug 
ze strony klientów indywidualnych, jak i satysfakcji ze wspó∏pracy klientów instytucjonalnych. Cz´stotliwoÊç pomiaru i metodologia zosta∏y 
okreÊlone w wewn´trznych kartach procesu. 

Klienci indywidualni

Nazwa miernika

Wskaênik znajomoÊci marki

Wskaênik oceny jakoÊci

Wskaênik ogólnej oceny stacji (wizerunku)

Klienci instytucjonalni

Indeks satysfakcji klientów ze wspó∏pracy 

Indeks satysfakcji klientów z opiekuna 

Indeks satysfakcji klientów z Biura Obs∏ugi Klienta 

Indeks oceny funkcjonalnoÊci 

Indeks wizerunku marki 

Cz´stotliwoÊç pomiarów

1-2 razy na rok 

1 raz na rok / 2 lata

1 raz na rok / 2 lata

1 raz na rok / 2 lata

Metoda pomiaru

OMNIBUS lub CAPI, próba min. 1000

Badania indywidualne CAPI lub PAPI

Badania indywidualne

CATI, próba min. 400 

spontaniczna
wspomagana
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Przyk∏adowe 
wyniki badaƒ 
klientów indywidualnych 
LOTOS Paliwa z 2008 r.
oraz porównanie do 2006 r.

èród∏o:
Pentor RI, sierpieƒ 2008

Wizerunek marek. Ogólna ocena stacji wed∏ug klientów poszczególnych marek

bardzo z∏a ocena

n=349 LOTOS
n=119 BP
n=61 Bliska
n=372 Orlen
n=89 Shell
n=55 Statoil
n=28 stacje hipermarketowe

Ârednia ocen
8,7
8,9
8,1
8,7
8,7
8,9
7,5

bardzo dobra ocena trudno powiedzieç

Zadowolenie klientów stacji LOTOS na tle rynku

UprzejmoÊç obs∏ugi na stacji

CzystoÊç na stacji

Czas, jaki zajmuje tankowanie i p∏acenie za zakup

JakoÊç oferowanego paliwa

JakoÊç i sprawnoÊç urzàdzeƒ na stacji: dystrybutorów, kompresora, odkurzacza

Dost´pnoÊç dodatkowych us∏ug: myjnia, kompresor, serwis samochodowy

Relacja cen do jakoÊci paliwa

Asortyment produktów dost´pnych w sklepie

Oferowane programy zbierania punktów / promocje / konkursy

Oferta przekàsek / posi∏ków oferowanych przez stacj´

4,5
4,5
4,5
4,5
4,4
4,5
4,4
4,5
4,4
4,5
4,2
4,4
4,2
4,3
4,1
4,4
3,9
4,2
3,8
4,1

Ârednia ocena 
na skali od 1 (zdecydowanie niezadowolony) 

do 5 (zdecydowanie zadowolony)

93
91
95
94
94
96
93
93
91
95
81
90
83
87
81
92
60
74
58
71

% zadowolonych klientów
  ogó∏em n=1000
  Klienci LOTOS n=349

oceny w % 

OZNAKOWANIE
PRODUKTÓW I US¸UG

1 3 5 9 19 25 38

1 4 10 19 21 45

2 15 16 26 18 21 2

3

5 10 22 26 36

3 11

3 11 13

18

26 19 38

33 40

11 18 21 21 11

1
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LOTOS
Oil

Badanie i monitorowanie satysfakcji klienta jest wa˝nà cz´Êcià dzia∏aƒ LOTOS Oil. Ma ono na celu utrzymanie wysokiej jakoÊci nie tylko 
produktów i us∏ug, ale równie˝ wszystkich dzia∏aƒ oko∏oproduktowych, w tym zwiàzanych z utrzymaniem partnerskich stosunków z Auto-
ryzowanymi Dystrybutorami. Badania satysfakcji klienta analizowane sà w dwóch p∏aszczyznach:
 badania satysfakcji ostatecznych u˝ytkowników olejów silnikowych,
 badania satysfakcji bezpoÊrednich partnerów handlowych – Autoryzowanych Dystrybutorów LOTOS Oil.

Badania pierwszej grupy, a wi´c ostatecznych odbiorców olejów, monitoruje si´ za pomocà zewn´trznych badaƒ MOTO SCAN. Sà to ba-
dania rynku olejów silnikowych do samochodów osobowych. Badanie ma charakter cykliczny (przeprowadzane od 2003 r.) – odbywa si´ 
2 razy w roku (wiosna/jesieƒ) na reprezentatywnej próbie losowej w∏aÊcicieli samochodów osobowych (z silnikami czterosuwowymi). 
Dzi´ki temu istnieje mo˝liwoÊç Êledzenia zmian i trendów rynkowych, dokonywania porównaƒ oraz weryfikacji rezultatów dzia∏alnoÊci 
w badanym okresie. 
Satysfakcja drugiej grupy, którà stanowià Autoryzowani Dystrybutorzy LOTOS Oil, mierzona jest przez Dzia∏ Promocji Sprzeda˝y za pomocà 
bezpoÊrednich wywiadów (kwestionariusze) raz w roku. Przeprowadza si´ je z w∏aÊcicielem, prezesem danej hurtowni, osobà odpowie-
dzialnà za handel lub marketing (dyrektorzy, kierownicy). Badanie to polega na ocenie LOTOS Oil i najlepszego konkurenta (wybranego 
przez respondenta) wed∏ug danego kryterium. Kryteria obejmujà takie sfery dzia∏alnoÊci jak: produkty, sprzeda˝/handel, transport/logis-
tyka, marketing, serwis olejowy, asortyment produktowy, ogólne oceny wspó∏pracy.

Kluczowe wnioski z badaƒ:
  Udzia∏ w rynku producentów olejów silnikowych 
Udzia∏ w rynku olejów mierzony jest procentowym wskaênikiem iloÊci zakupionego w ostatnich 12 miesiàcach oleju silnikowego danej 
firmy, do ca∏kowitej iloÊci olejów silnikowych kupionych w ostatnich 12 miesiàcach przez wszystkie badane osoby. 
Najwi´kszy udzia∏ w rynku ma LOTOS Oil (29,6%).
  Pozycja rynkowa producentów olejów silnikowych 
Pozycja rynkowa producenta olejów mierzona jest procentowym wskaênikiem liczby osób, które kupi∏y olej danej firmy do liczby 
wszystkich badanych w∏aÊcicieli i u˝ytkowników samochodów osobowych, którzy dokonali zakupu oleju w ostatnich 12 miesiàcach. 
W 2008 r. najsilniejszà pozycj´ rynkowà (30,1%) zanotowa∏ LOTOS Oil. 

W podziale na asortyment produktowy, najsilniejszà pozycj´ rynkowà zanotowa∏y oleje LOTOS Semisyntetic  i LOTOS Mineralny.
Zgodnie z wynikami badania konsumenckiego MOTO SCAN, marka LOTOS cieszy si´ najwi´ksza lojalnoÊcià u˝ytkowników spoÊród wszyst-
kich marek olejowych i wynosi 98,9%. 

Ze wzgl´du na struktur´ dystrybucji LOTOS Oil poprzez Autoryzowanych Dystrybutorów (co ma wp∏yw na niewielkà liczb´ ankietowanych 
podmiotów), badanie satysfakcji klienta biznesowego jest badaniem jakoÊciowym i przytaczanie danych procentowych nie daje pe∏nego 
obrazu satysfakcji. Dzi´ki temu badaniu prowadzone jest udoskonalanie obszarów dzia∏ajàcych prawid∏owo i usprawnianie obszarów tego 
wymagajàcych, aby wspó∏praca pomi´dzy producentem a dystrybutorem w kolejnym roku by∏a jeszcze bardziej satysfakcjonujàca.

OZNAKOWANIE
PRODUKTÓW I US¸UG
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LOTOS
Parafiny

Przyk∏adowe pytania zastosowane w ankiecie:
 JakoÊç  Jak oceniana jest jakoÊç oferowanych produktów
 Cena  Czy ceny odpowiadajà jakoÊci produktów
 Oferta  Czy oferta w zakresie „parafin” jest kompletna i dopasowana do potrzeb rynku
 Konfekcja  Jak oceniacie zastosowanie produktów konfekcjonowanych (pastylki, granulat)
 Opakowania  Czy dost´pne formy opakowaƒ dla konfekcji spe∏niajà wymagania i oczekiwania
 Obs∏uga sprzeda˝y  Prosz´ oceniç poziom obs∏ugi w zakresie wystawiania dokumentów sprzeda˝y (fachowoÊç pracowników)
 Godziny sprzeda˝y  Czy godziny otwarcia biura sprzeda˝y sà dopasowane do potrzeb
 Czas dostaw  Czy czas dostaw LOTOS Parafiny spe∏nia oczekiwania
 Czas realizacji  Czy czas oczekiwania na realizacj´ zamówienia spe∏nia oczekiwania klienta
 Reklamacja  Jak oceniacie sposób i terminowoÊç rozstrzygania reklamacji
 Informacje  Czy przedstawiciele LOTOS Parafiny dostarczajà niezb´dnych informacji i posiadajà fachowà wiedz´ doradczà

OZNAKOWANIE
PRODUKTÓW I US¸UG

Badania satysfakcji klientów wykonywane sà raz w roku poprzez 
odpowiednio przygotowany zestaw pytaƒ w formie ankiet. Ankie-
towanie przeprowadza si´ wÊród kluczowych klientów LOTOS 
Parafiny. 
Poni˝ej zamieszczono pytania, jakie zosta∏y zawarte w ostatnim 
badaniu, które odby∏o si´ w listopadzie 2008 r. Przeprowadzono je 
za pomocà ankiet zawierajàcych 20 badanych czynników. Analizo-
wano oceny wa˝one (iloczyn oceny i wagi ka˝dego z oceniajàcych). 
Po analizie ankiet stwierdzono, i˝:

Najmniejsze znaczenie (Êrednio) majà czynniki:
  rodzaj produktów konfekcjonowanych – pastylki, granulat,
  formy opakowaƒ dla konfekcji.

Najwi´ksze znaczenie dla wspó∏pracy (Êrednio) i najwi´kszà 
zgodnoÊç respondentów majà czynniki:
  braki w realizacji zamówieƒ,
  czas dostaw, 
  czas oczekiwania na realizacj´. 

Przeprowadzono tak˝e ocen´ ogólnà Spó∏ki na tle konkurencji. 
Po analizie ankiet stwierdzono, ˝e:

Najkorzystniej przedstawia si´ przewaga LOTOS Parafiny w:
  dostarczaniu niezb´dnych informacji,
  cz´stotliwoÊci kontaktów bezpoÊrednich przedstawicieli Spó∏ki, 
  czasie oczekiwania na za∏adunek i czasie za∏adunku produktów, 
  odpowiednich formach opakowaƒ dla konfekcji. 

Neutralnie przedstawia si´ ocena czynników:
  godziny otwarcia biura sprzeda˝y,
  kompletnoÊç dokumentów sprzeda˝owych. 

Ni˝sze oceny ni˝ konkurencja uzyska∏a Spó∏ka dla kategorii:
  sposób i terminowoÊç rozstrzygania reklamacji, 
  ceny produktów w stosunku do jakoÊci. 

Reakcjà na ni˝szà ocen´ w zakresie terminowoÊci rozstrzygania 
reklamacji jest wdra˝anie elektronicznego trybu rozpatrywania 
reklamacji w Spó∏ce.
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KOMUNIKACJA
MARKETINGOWA

NR GRI

PR 6

OBSZAR

Programy przestrzegania praw, standardów oraz dobrowolnych kodeksów post´powania
dotyczàcych komunikacji marketingowej z uwzgl´dnieniem reklamy, promocji oraz sponsoringu

Grupa Kapita∏owa LOTOS w procesie zarzàdzania ca∏okszta∏tem zagadnieƒ zwiàzanych ze strategià marki korporacyjnej, strategià pro-
mocji oraz budowà wartoÊci i po˝àdanego wizerunku marki LOTOS, stosuje w swoich dzia∏aniach zasady:
 przestrzegania obowiàzujàcych przepisów, 
 nieprzynoszenia szkody w sposób rozmyÊlny, 
 ponoszenia odpowiedzialnoÊci za konsekwencje dzia∏alnoÊci,
 w∏aÊciwego wykorzystania wykszta∏cenia, przygotowania zawodowego i doÊwiadczenia pracowników. 

Wszystkie dzia∏ania realizowane sà zgodnie z poszanowaniem ludzkiej godnoÊci, równoÊci p∏ci, bez u˝ywania treÊci kontrowersyjnych 
mogàcych obra˝aç grupy spo∏eczne i bez negatywnych emocji. Zasady te stanowià uzupe∏nienie obowiàzujàcych i bezwzgl´dnie przes-
trzeganych przepisów prawa, w szczególnoÊci:

Podmioty, z którymi wspó∏pracujà spó∏ki Grupy Kapita∏owej LOTOS w zakresie komunikacji marketingowej zobowiàzane sà do przes-
trzegania  Mi´dzynarodowego Kodeksu Praktyki Reklamowej, wydanego przez Mi´dzynarodowà Izb´ Handlowà (ICC).
Grupa LOTOS w prowadzonych dzia∏aniach sponsoringowych przestrzega standardów oraz stosuje zasady okreÊlone w dobrowolnych 
kodeksach post´powania opracowanych mi´dzy innymi  przez organizacje zrzeszajàce przedsi´biorców, skupiajàce podmioty realizujàce 
dzia∏alnoÊç w przedmiocie promocji, reklamy czy sponsoringu, jak równie˝ organizacje propagujàce dobre praktyki przedsi´biorstw. 
Koncern, jako cz∏onek Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, stosuje si´ w dzia∏aniach sponsoringowych do stan-
dardów i zasad kanonu etycznego wyznaczonego przez PKPP „Lewiatan”. Zgodnie ze wskazanymi standardami, Grupa LOTOS podejmu-
je wa˝ne spo∏ecznie inicjatywy oraz sprawuje mecenat na miar´ posiadanych mo˝liwoÊci.
Firma stosuje si´ do zasad wskazanych w Kodeksie Etyki Reklamy opracowanym przez Rad´ Reklamy. Zawierane umowy o charakterze 
sponsoringowym sà czytelne i zrozumia∏e co do ich charakteru, okreÊlajà precyzyjnie wszystkie zainteresowane podmioty oraz zobo-
wiàzania sponsorowanego. Grupa LOTOS nie anga˝uje si´ w wydarzenia, które mog∏yby naraziç na uszczerbek obiekty o znaczeniu his-
torycznym lub artystycznym, jak równie˝ w wydarzenia, które mog∏yby mieç negatywny wp∏yw na Êrodowisko naturalne. 
Grupa LOTOS, jako cz∏onek Global Compact, w swoim post´powaniu stosuje si´ do dziesi´ciu przyj´tych przez t´ organizacj´ funda-
mentalnych zasad z zakresu praw cz∏owieka, standardów pracy, ochrony Êrodowiska i przeciwdzia∏ania korupcji. W odniesieniu do za-
sady zwiàzanej z odpowiedzialnoÊcià za Êrodowisko naturalne w zakresie komunikacji marketingowej i sponsoringu firma dzia∏a w zgo-
dzie z Zasadà 7., tj. prewencyjne podejÊcie do Êrodowiska naturalnego oraz Zasadà 8., tj. podejmowanie inicjatyw majàcych na celu 
promowanie postaw odpowiedzialnoÊci ekologicznej.

 Konstytucji RP,
 Kodeksu cywilnego,
 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 Ustawy prawo prasowe,
 Ustawy o radiofonii i telewizji,
 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów,

 Ustawy o Êwiadczeniu us∏ug drogà elektronicznà,
 Ustawy o ochronie danych osobowych,
 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 Prawa w∏asnoÊci przemys∏owej,
 Kodeksu Etyki Reklamy.
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KOMUNIKACJA
MARKETINGOWA

PRYWATNOÂå KLIENTA

DOSTOSOWANIE SI¢
DO OBOWIÑZUJÑCYCH
PRAW I REGULACJI

NR GRI

PR 8

OBSZAR

Ca∏kowita liczba uzasadnionych skarg zwiàzanych z naruszeniem prywatnoÊci klienta i utraty danych

W spó∏kach handlowych Grupy Kapita∏owej, czyli w spó∏kach: Grupa LOTOS, LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa i LOTOS Parafiny 
nie zarejestrowano ˝adnej skargi, ani reklamacji zwiàzanej z naruszeniem prywatnoÊci klienta lub z utratà danych.

NR GRI

PR 9

OBSZAR

WartoÊç pieni´˝na istotnych kar z tytu∏u niezgodnoÊci z prawem i regulacjami 
dotyczàcymi dostawy i u˝ytkowania produktów i us∏ug

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano ˝adnych incydentów zwiàzanych z dostarczeniem i u˝ytkowaniem produktów oraz 
Êwiadczeniem us∏ug. W zwiàzku z powy˝szym, nie zastosowano wobec podmiotów Grupy Kapita∏owej LOTOS ˝adnych sankcji admi-
nistracyjnych lub sàdowych nak∏adanych na podmioty gospodarcze w zwiàzku z niezastosowaniem si´ do praw czy te˝ regulacji 
zwiàzanych z dostarczeniem i u˝ytkowaniem produktów oraz Êwiadczeniem us∏ug.

NR GRI

PR 7

OBSZAR

Ca∏kowita liczba przypadków niezgodnoÊci z regulacjami 
i dobrowolnymi kodeksami regulujàcymi kwestie komunikacji marketingowej 
z uwzgl´dnieniem reklamy, promocji i sponsoringu wed∏ug rodzaju skutków

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano ˝adnych przypadków niezgodnoÊci z regulacjami i kodeksami regulujàcymi kwestie 
komunikacji marketingowej.
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SPO¸ECZE¡STWO

SPO¸ECZNOÂå LOKALNA

NR GRI

SO 1

OBSZAR

Charakter, skala i efektywnoÊç programów i praktyk w zakresie oceny i zarzàdzania wp∏ywem dzia∏alnoÊci organizacji 
na spo∏ecznoÊç lokalnà, w∏àczajàc wp∏yw wejÊcia na dany rynek, prowadzenia i zakoƒczenia dzia∏alnoÊci

Grupa LOTOS, realizujàc dzia∏ania na rzecz spo∏ecznoÊci w postaci zaanga˝owania w dzia∏ania dobroczynne (poprzez przekazanie da-
rowizn), realizacj´ programów i akcji spo∏ecznych, jak równie˝ zaanga˝owanie w wydarzenia o charakterze kulturalno-spo∏ecznym, 
stosuje zasad´ monitorowania wydatkowanych przez Spó∏k´ Êrodków w aspekcie celu, na jaki zosta∏y przeznaczone. 

W przypadku realizacji dzia∏aƒ spo∏ecznych we wspó∏pracy z podmiotami zewn´trznymi – organizatorami wydarzenia, inicjatorami 
programów, czy projektów akcji, Grupa LOTOS oczekuje rzetelnego raportu poÊwiadczajàcego realizacj´ zak∏adanych celów. Zwycza-
jowo podczas ka˝dego wydarzenia obecny jest przedstawiciel Grupy LOTOS celem oceny podejmowanych przez organizatorów dzia∏aƒ 
przez pryzmat oczekiwaƒ, odbioru spo∏ecznego i zaanga˝owania Spó∏ki w dzia∏anie. 

Dzia∏ania inicjowane i realizowane przez Spó∏k´ sà oceniane pod wzgl´dem przydatnoÊci i odbioru spo∏ecznego celem doskonalenia 
dzia∏aƒ w przysz∏oÊci, zgodnie z kierunkami przyj´tymi przez firm´, z jednoczesnym spe∏nieniem oczekiwaƒ spo∏ecznych. Analiza po-
szczególnych projektów prowadzona jest pod kàtem ewaluacji dzia∏aƒ w ramach danego przedsi´wzi´cia. 

Grupa LOTOS, anga˝ujàc si´ w dzia∏ania spo∏eczne, prowadzi dialog z organizacjami, przedstawicielami dzielnic sàsiadujàcych ze Spó∏kà 
w celu rozpoznania potrzeb i oczekiwaƒ najbli˝szego otoczenia. Na podstawie pozyskanych informacji oraz zg∏oszonych potrzeb 
i oczekiwaƒ, firma podejmuje dzia∏ania na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnych. 

Sponsoring i dzia∏alnoÊç dobroczynna Grupy Kapita∏owej LOTOS koncentrujà si´ na dzia∏aniach prospo∏ecznych, spójnych z misjà 
i strategià rozwoju koncernu oraz wartoÊciami reprezentowanymi przez mark´ LOTOS w obszarach wa˝nych dla ˝ycia klientów oraz 
mieszkaƒców okolic zak∏adów. Swoje cele biznesowe firma realizuje z uwzgl´dnieniem istotnych celów spo∏ecznych. 

Dzia∏alnoÊç dobroczynnà Grupa LOTOS realizuje w dwóch priorytetowych obszarach: 
  ludzie i ich otoczenie:
wspierane sà instytucje zdrowia publicznego, dzia∏ania na rzecz osób niepe∏nosprawnych, rozwój nauki i edukacji, rozwój kultury 
fizycznej i edukacji sportowej m∏odego pokolenia,
  ochrona Êrodowiska i ekologia: 
wspierane sà inicjatywy z zakresu ochrony Êrodowiska i ekologii ze szczególnym uwzgl´dnieniem ochrony walorów przyrodniczych 
Morza Ba∏tyckiego.
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Spó∏ka przyczyni∏a si´ równie˝ do organizacji wydarzeƒ kulturalno-spo∏ecznych adresowanych g∏ównie do mieszkaƒców Trójmiasta oraz Jas∏a 
i Czechowic-Dziedzic, takich jak m.in. „Âwi´to Miasta Gdaƒska”, Âwi´to ulicy Bohaterów Monte Cassino „Sopot ulica Artystów”, „Lato zaczyna si´ 
w Gdyni – Âwi´tojaƒska Carnival”, Dni Jas∏a i Dni Czechowic-Dziedzic.

SPO¸ECZNOÂå LOKALNA Kultura

Koncern anga˝uje si´ w realizacj´ wydarzeƒ kulturalnych najwa˝niejszych dla regionów, na terenie których zlokalizowane sà podmioty Grupy 
Kapita∏owej LOTOS. Anga˝uje si´ w przedsi´wzi´cia kulturalne, które sà zbie˝ne ze strategià komunikacji marki. Najcz´Êciej sà to wydarzenia lokal-
ne, ale wychodzàce swoim oddzia∏ywaniem poza region. Kryterium wyboru projektów kulturalnych stanowi ich wymiar spo∏eczny oraz wp∏yw na 
promocj´ regionu na arenie ogólnopolskiej czy mi´dzynarodowej. 

Istotne wydarzenia kulturalne sponsorowane w 2008 r.

Podmiot 

Pomorska Fundacja Filmowa

Fundacja CONSPERO

MM Communcations Sp. z o.o.

Fundacja Theatrum Gedanense

Video Studio Gdaƒsk

Stowarzyszenie „Zjednoczenie ¸emków”

Fundacja ART 2000

Telewizja Polska S.A. Oddzia∏ w Gdaƒsku

Stowarzyszenie Mi∏oÊników Bieszczad 
„Moje Bieszczady”

Stowarzyszenie Sztuka Teatr

Stowarzyszenie Festiwal Kultury ˚ydowskiej

Regionalny OÊrodek Kultury

Wydarzenie

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

Wystawa Jerzego Dudy-Gracza „Remanenty”

Festiwal Gwiazd

Festiwal Szekspirowski

Festiwal Dobrego Humoru

Mi´dzynarodowe Obchody Âwi´ta Kultury ̧ emkowskiej „¸emkowska Watra”

Lato Teatralne – Sopot 2008, Teatr Atelier

Festiwal Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia „Dwa Teatry”

Festiwal Sztuk Ró˝nych „Bieszczadzkie Anio∏y”

LOTOS Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa 

Festiwal Kultury ̊ ydowskiej

Tydzieƒ Kultury Beskidzkiej

Miasto

Gdynia

Gdaƒsk

Gdaƒsk 

Gdaƒsk

Gdaƒsk

Zdynia/k. Gorlic

Sopot

Sopot

Cisna, Do∏˝yce

Bielsko-Bia∏a

Kraków

Wis∏a, Szczyrk,
˚ywiec, OÊwi´cim, 
Maków Podhalaƒski
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SPO¸ECZNOÂå LOKALNA Ochrona i promocja zdrowia

W ramach dzia∏aƒ w obszarze ochrony i promocji zdrowia, zgodnie z przyj´tymi zasadami spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci, Grupa LOTOS wspiera 
finansowo instytucje zdrowia publicznego z przeznaczeniem na zakupy rzeczowe w postaci sprz´tu medycznego, dzia∏ania na rzecz osób 
niepe∏nosprawnych, promocj´ honorowego krwiodawstwa oraz dzia∏ania organizacji niosàcych pomoc ludnoÊci cywilnej. 

Dzia∏alnoÊcià dobroczynnà dotyczàcà dzia∏aƒ na rzecz osób niepe∏nosprawnych zosta∏o obj´tych 3 obecnych i by∏ych pracowników Grupy LOTOS. 

Istotne cele dobroczynne w obszarze ochrony i promocji zdrowia wsparte w 2008 r.

Podmiot

Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Zespó∏ Szkó∏ Miejskich nr 3

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepe∏nosprawnym 
SPON 

Szpital Specjalistyczny Êw. Wojciecha 

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Klub Honorowych Dawców Krwi 

Pracownik Grupy LOTOS 

Pracownik Grupy LOTOS

Cel wsparcia

Dofinansowanie dzia∏alnoÊci statutowej

Dofinansowanie wyposa˝enia i remontu sal do rehabilitacji
dla niepe∏nosprawnych uczniów

Dofinansowanie zakupu sprz´tu rehabilitacyjnego 

Sfinansowanie zakupu sprz´tu medycznego 
– pompy infuzyjnej jednostrzykawkowej

Dofinansowanie dzia∏alnoÊci statutowej 

Dofinansowanie dzia∏alnoÊci statutowej 

Sfinansowanie zakupu pompy insulinowej 

Dofinansowanie zakupu samochodu
do transportu niepe∏nosprawnych dzieci 

MiejscowoÊç

Gdynia

Jas∏o 

Sopot

Gdaƒsk 

Klimkówka 

Gdaƒsk

Gdaƒsk

WiÊlina 
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SPO¸ECZNOÂå LOKALNA Nauka i edukacja 

Wspó∏praca z wy˝szymi uczelniami 
Grupa LOTOS w ramach dzia∏aƒ w obszarze spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci wspiera wy˝sze uczelnie i instytuty naukowe, a tym samym zacieÊnia 
wspó∏prac´ i tworzy obopólnie korzystny pomost mi´dzy przemys∏em a Êrodowiskiem naukowym.

Spó∏ka wspó∏pracuje z Politechnikà Gdaƒskà od 2004 r. W roku akademickim 2008/2009 zrealizowany zosta∏ Program Stypendysta LOTOS dedyko-
wany 20 najlepszym studentom z:
 Wydzia∏u Chemicznego, 
 Wydzia∏u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki , 
 Wydzia∏u Elektrotechniki i Automatyki, 
 Wydzia∏u Mechanicznego.

Celem takiej formy wspó∏pracy by∏a promocja najlepszych studentów kierunków po˝àdanych przez koncern pod kàtem potencjalnego zapotrze-
bowania na specjalistów tych bran˝, które b´dà poszukiwane w Grupie LOTOS w najbli˝szej perspektywie. 

W roku akademickim 2007/2008 podobnà inicjatyw´ podj´to z Akademià Górniczo-Hutniczà im. St. Staszica w Krakowie poprzez ufundowanie 10 
stypendiów dla najlepszych studentów tej Uczelni z: 
 Wydzia∏u Górnictwa i Geoin˝ynierii, 
 Wydzia∏u Geologii, Geofizyki i Ochrony Ârodowiska,
 Wydzia∏u Geodezji Górniczej i In˝ynierii Ârodowiska,
 Wydzia∏u Wiertnictwa Nafty i Gazu,
 Wydzia∏u Paliw i Energii. 

W podobnym zakresie wspó∏praca jest kontynuowana w roku akademickim 2008/2009.

Wsparcie procesu edukacji oraz wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y
Grupa LOTOS wspiera inicjatywy spo∏eczne podejmowane na rzecz dzieci i m∏odzie˝y znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej, pochodzàcych 
z rodzin wielodzietnych, ubogich, niejednokrotnie patologicznych – w zakresie organizacji wypoczynku zimowego i letniego oraz pomocy mate-
rialnej dla osób najzdolniejszych w formie comiesi´cznych stypendiów. 
Dzi´ki wsparciu finansowemu organizacji pozarzàdowych w 2008 r. zosta∏y ufundowane stypendia dla uczniów poprzez: 
  Fundacj´ Pomocy Spo∏ecznej im. J.Beaumont:
18 dzieci z rodzin wielodzietnych z niskim dochodami z powiatu gdaƒskiego, które osiàgajà bardzo dobre wyniki w nauce,
  Fundacj´ Servi Pacis:
5 dzieci (sieroty i dzieci ˝o∏nierzy poszkodowanych w akcjach wojskowych w Iraku i Afganistanie) z ca∏ej Polski. 

Grupa LOTOS dofinansowa∏a grupowy zimowy i letni wypoczynek 456 dzieci, w tym: 
 190 dzieci poprzez Fundacj´ Przyjació∏ Wilna i Grodna „Serce Dzieciom”,
 20 dzieci z Parafii p.w. Chrystusa Mi∏osiernego w Gdyni,
 15 dzieci z Domu Pomocy Spo∏ecznej „Ostoja”,
 120 dzieci z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Gdaƒsku,
 45 dzieci poprzez Fundacj´ „Pomó˝ Sobie i Innym”,
 38 dzieci poprzez Fundacj´ Pomocy Spo∏ecznej im. J.Beaumont, 
 30 dzieci i m∏odzie˝y poprzez Gdaƒskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków.
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SPO¸ECZNOÂå LOKALNA Spó∏ka w zakresie nauki i edukacji wspar∏a finansowo projekty edukacyjne realizowane przez uczniów szkó∏, wykraczajàce poza przyj´te programy 
nauczania oraz inwestycje rzeczowe bàdê remontowe instytucji oÊwiatowych. 

Istotne cele edukacyjne i inwestycje w obiektach oÊwiatowych sfinansowane w 2008 r.

Podmiot

VIII Liceum Ogólnokszta∏càce 

Stowarzyszenie JANTAR 

Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego                                                                                  

Towarzystwo Przyjació∏ Topolówki 

Gdaƒska Fundacja OÊwiatowa 

Liceum Ogólnokszta∏càce im. M. Reja 

I Liceum Ogólnokszta∏càce 

Spo∏eczne Towarzystwo OÊwiatowe 

Zespó∏ Szkó∏ Publicznych w ˚yrakowie, 
 woj. podkarpackie 

Cel wsparcia

Dofinansowanie projektu edukacyjnego „Pokój dla Europy – Europa 
dla pokoju” 

Dofinansowanie programu edukacyjnego „Wsi spokojna… wsi weso∏a”
skierowanego do dzieci z terenów wiejskich woj. warmiƒsko-mazurskiego

Dofinansowanie dzia∏alnoÊci dydaktyczno-wychowawczej

Dofinansowanie udzia∏u uczniów 
w mi´dzynarodowym projekcie „Odyseja Umys∏ów”

Dofinansowanie programu edukacyjnego – rekonstrukcja 
wydarzenia historycznego 

Dofinansowanie ekologicznego programu edukacyjnego

Dofinansowanie remontu biblioteki szkolnej

Dofinansowanie projektu edukacyjnego „Spotkania Dzieci Europy” 

Dofinansowanie ekologicznego programu edukacyjnego 

MiejscowoÊç

Gdaƒsk 

Elblàg 

Elblàg

Gdaƒsk

Gdaƒsk 

Bielsko-Bia∏a 

Jas∏o 

Gdaƒsk

˚yraków
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SPO¸ECZNOÂå LOKALNA Bezpieczeƒstwo ruchu drogowego

Niski poziom bezpieczeƒstwa na drogach to w Polsce wa˝ny problem spo∏eczny. „LOTOS – Bezpieczna droga do szko∏y” to program edukacyjno-
prewencyjny, którego celem jest zapobieganie wypadkom drogowym, których ofiarami sà dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Akcja skierowana jest 
do pierwszoklasistów szkó∏ podstawowych i ma na celu zwrócenie uwagi na zagadnienia dotyczàce bezpieczeƒstwa ruchu drogowego (BRD).  

W ramach programu prowadzone sà przez policjantów i ekspertów BRD zaj´cia, podczas których omawiane sà zasady bezpiecznego poruszania 
si´ po drogach oraz rozpoznawania odpowiednich miejsc do zabawy. Policjanci przeprowadzajà te˝ instrukta˝e prawid∏owego przechodzenia 
przez jezdni´ i przekazujà uczestnikom szkoleƒ ufundowane przez koncern elementy odblaskowe. W roku szkolnym 2008/2009 dzieci uczestniczàce 
w programie, oprócz odblasków, otrzyma∏y równie˝ specjalnie przygotowane pakiety edukacyjne z zakresu bezpieczeƒstwa w ruchu drogowym. 
W pakietach przekazane zosta∏y m.in. ksià˝eczka edukacyjna z zasadami BRD, materia∏y na p∏ycie CD oraz gry podnoszàce ÊwiadomoÊç bezpiecz-
nego zachowania na drodze. W ramach programu przeprowadzany jest równie˝ konkurs plastyczny „Uwolniç odblaski”.

Program realizowany jest na terenie funkcjonowania wybranych podmiotów wchodzàcych w sk∏ad Grupy Kapita∏owej LOTOS, tj. w województwie 
pomorskim oraz powiatach znajdujàcych si´ w bezpoÊrednim oddzia∏ywaniu spó∏ek LOTOS Czechowice i LOTOS Jas∏o. W woj. pomorskim dzia∏ania 
podejmowane sà od 2001 r., w JaÊle od 1998 r., a w Czechowicach od 2004 roku. W 2008 r. w ramach dzia∏aƒ zwiàzanych z bezpieczeƒstwem w ru-
chu drogowym, Grupa LOTOS zaanga˝owa∏a si´ równie˝ jako g∏ówny partner w Piknik Motoryzacyjny, stanowiàcy cz´Êç ogólnopolskiego Programu 
ABC Bezpieczeƒstwa.

Przy dzia∏aniach z zakresu BRD, Grupa LOTOS wspólpracowa∏a w roku szkolnym 2008/2009 z nast´pujàcymi partnerami:

w województwie pomorskim:
 Wydzia∏ Ruchu Drogowego – Wojewódzka Komenda Policji w Gdaƒsku,
 Pa∏ac M∏odzie˝y w Gdaƒsku,
 Link PR we wspó∏pracy z Pomorskà Radà Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowego,
 Urzàd Marsza∏kowski Województwa Pomorskiego.

w JaÊle i Czechowicach: 
 Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego,
 Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, 
 Komenda Powiatowa w JaÊle, 
 Inspektor Transportu Drogowego w Rzeszowie, 
 Stra˝ Miejska w JaÊle i PrzemyÊlu, 
 Komenda Miejska Policji w Bielsku-Bia∏ej.

W omawianej edycji programu dzia∏aniami edukacyjno-prewencyjnymi zosta∏o obj´tych 13 tys. dzieci, 
w tym 9 tys. z woj. pomorskiego i po 2 tys. z Jas∏a oraz Czechowic.
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SPO¸ECZNOÂå LOKALNA

Zespó∏ Szkó∏ Miejskich nr 1 w JaÊle, w sk∏ad którego wchodzi Szko∏a Podstawowa nr 6 i Przedszkole Miejskie nr 12, mieÊci si´ na obrze˝ach Jas∏a, 
a do placówki ucz´szczajà dzieci z pobliskiego osiedla i okolicznych wsi. W pobli˝u szko∏y przebiega droga krajowa o szczególnie du˝ym nat´˝eniu 
ruchu. Brak chodników w niektórych miejscach powoduje znaczne zagro˝enie dla dzieci ucz´szczajàcych do szko∏y.Jest niebezpiecznie, gdy˝ dzieci 
w´drujà wÊród szybkich i coraz pot´˝niejszych pojazdów, których kierowcy nie zawsze zauwa˝ajà dzieci i nie zawsze honorujà ich prawa. W zwiàzku 
z tym konieczne jest kszta∏towanie umiej´tnoÊci bezpiecznego poruszania si´ po drodze, co stanowi jedno z priorytetowych zadaƒ realizowanych 
w ramach naszego szkolnego programu wychowawczego. S∏u˝y ono zwi´kszaniu ÊwiadomoÊci wÊród dzieci, a tak˝e ich rodziców, propagowaniu 
kultury komunikacyjnej i podejmowaniu dzia∏aƒ zmierzajàcych do poprawy bezpieczeƒstwa naszych uczniów.
Tematyka wychowania komunikacyjnego w naszej szkole ma ju˝ swoje tradycje. Od kilku lat aktywnie uczestniczymy w programie prewencyjno-
edukacyjnym „LOTOS – Bezpieczna droga do szko∏y”. Program zdecydowanie odpowiada potrzebie ochrony m∏odych ludzi, szczególnie tych, którzy 
po raz pierwszy stajà si´ samodzielnymi uczestnikami ruchu. Uczniowie klas pierwszych obj´tych programem znacznie poszerzajà zakres swojej 
wiedzy o bezpiecznym poruszaniu si´ po drogach, zyskujà umiej´tnoÊci zachowania si´ w sytuacji bezpoÊredniego zagro˝enia, stajà si´ odpowie-
dzialni za swoje post´powanie i Êwiadomi zagro˝eƒ. 
Realizacja za∏o˝eƒ programu oparta jest g∏ównie o doskonale przygotowane materia∏y edukacyjne, niezwykle pomocne w codziennej pracy na-
uczycieli: ksià˝eczki dla pierwszaków, zak∏adki do ksià˝ek, naklejki, dyplomy, gry planszowe, p∏yty CD. Bardzo wa˝nym elementem kampanii na 
rzecz bezpieczeƒstwa sà równie˝ noszone na co dzieƒ przez uczniów elementy odblaskowe, znacznie zwi´kszajàce ich bezpieczeƒstwo, szczególnie 
w okresach jesienno-zimowych.
Dzieciaki na lekcjach uczà si´ teoretycznie i praktycznie zasad bezpiecznego poruszania si´ po drogach pod okiem nauczyciela przy wsparciu po-
licjantów, pracujà z ksià˝eczkà „Bezpieczna droga do szko∏y”, a na co dzieƒ w drodze do szko∏y sprawdzajà zdobyta wiedz´. Cieszy fakt, ˝e nie od-
notowujemy ˝adnych wypadków drogowych z udzia∏em naszych uczniów i to jest doskona∏y dowód na to, ˝e program, który realizujemy, jest 
skuteczny, wa˝ny, a przede wszystkim bardzo potrzebny. 
O tym jak wa˝ne jest bezpieczeƒstwo najm∏odszych uczestników ruchu drogowego, dziÊ ju˝ nie trzeba nikogo przekonywaç. Niestety podstawa 
programowa z zakresu wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej jest uboga w treÊci. W kontekÊcie dzisiejszych warunków panujàcych 
na drogach: jakoÊci dróg, nat´˝ania ruchu, braku segregacji ruchu drogowego na drogach lokalnych, nierespektowania przez kierowców ograni-
czeƒ pr´dkoÊci, braku kultury na drodze, s∏abej widocznoÊci pieszych i rowerzystów, edukacja komunikacyjna powinna byç w szerszym stopniu 
uwzgl´dniana w szkolnych programach edukacyjnych. Szczególnie powinna uwzgl´dniaç najm∏odszych uczniów, poniewa˝ oni w∏aÊnie po raz 
pierwszy samodzielnie, bez opiekunów, w∏àczajà si´ w ruch uliczny, sà jeszcze rozkojarzeni i bardzo cz´sto nie zwracajà uwagi na swoje bezpie-
czeƒstwo. 
Program „LOTOS – Bezpieczna droga do szko∏y” realnie przyczynia si´ do poprawy bezpieczeƒstwa dzieci na drogach i z punktu widzenia dyrekto-
ra szko∏y, nauczycieli i wychowawców, a tak˝e rodziców naszych uczniów program jest godny uznania i dalszej kontynuacji. 

Gabriela Zdunek, 
dyrektor Zespo∏u Szkó∏ Miejskich 
nr 1 w JaÊle

Dzieci pobierajà wa˝ne lekcje 
u policjantów

Pomocne w nauce najm∏odszych 
sà atrakcyjne materia∏y 
edukacyjne.
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SPO¸ECZNOÂå LOKALNA Dobre sàsiedztwo

„Dobry Sàsiad” to realizowany od 2006 r. autorski program spo∏eczny Grupy LOTOS adresowany do najbli˝szego sàsiedztwa koncernu. Od lat po-
wraca problem dobrego wspó∏istnienia z mieszkaƒcami dzielnic oraz miejscowoÊci sàsiadujàcych z rafinerià w Gdaƒsku. 
Wyst´pujàce w dzielnicach obj´tych programem spo∏eczne patologie, jak równie˝ fakt, ˝e nale˝à one do jednych z bardziej ubogich, sprawiajà, ˝e 
niewystarczajàce jest wyjaÊnianie specyfiki dzia∏ania i organizacji pracy zak∏adu. Samo informowanie o instalacjach chroniàcych przed emisjà w´glo-
wodorów nie przekona wi´kszoÊci mieszkaƒców o braku szkodliwoÊci odczuwanych przykrych zapachów. Nieuniknione jest zatem systematyczne 
anga˝owanie si´ Spó∏ki w dzia∏ania na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnych, majàce na celu wyrównywanie widocznych na tle innych dzielnic miasta ró˝nic 
spo∏ecznych poprzez wspomaganie dzia∏aƒ uwzgl´dniajàcych g∏ównie dobro dzieci. 

Celem strategicznym programu jest podwy˝szenie ÊwiadomoÊci istoty ochrony Êrodowiska i dzia∏aƒ proekologicznych poprzez wspomaganie edu-
kacji dzieci i tà drogà wp∏ywanie na wiedz´ doros∏ych. 
G∏ównymi odbiorcami programu „Dobry Sàsiad” sà:
 mieszkaƒcy dzielnic sàsiadujàcych z rafinerià, w tym dzieci,
 podopieczni fundacji i organizacji po˝ytku publicznego funkcjonujàcych w obszarze oddzia∏ywania programu,
 kluby sportowe dzia∏ajàce w dzielnicach obj´tych programem,
 Rady Osiedli.

Od poczàtku 2008 r. do chwili przygotowania niniejszego Raportu przedstawiciele Grupy LOTOS trzykrotnie spotykali si´ z przedstawicielami 
mieszkaƒców terenu obj´tego programem. W lutym 2008 r. uczestniczyli w spotkaniu z mieszkaƒcami jednej z sàsiadujàcych z rafinerià gmin (gmi-
na Pruszcz Gdaƒski, miejscowoÊç Przejazdowo) celem przedstawienia planów i mo˝liwoÊci zaanga˝owania si´ Spó∏ki w inicjatywy spo∏eczne reali-
zowane w Przejazdowie. Podczas tego spotkania zg∏oszone zosta∏y oczekiwania mieszkaƒców wobec firmy dotyczàce wsparcia inicjatyw podejmo-
wanych przez mieszkaƒców i w∏adze gminne. Wspólnie z w∏adzami gminy ustalone zosta∏y priorytety i mo˝liwoÊci realizacji. Podczas kolejnego 
spotkania z mieszkaƒcami w marcu 2009 r. potwierdzono wol´ wspó∏pracy. Jej efektem jest plan dzia∏aƒ realizowanych w 2009 roku. 

We wrzeÊniu 2008 r. na terenie Grupy LOTOS odby∏a si´ publiczna prezentacja planu dzia∏aƒ Êrodowiskowych, jakie podjà∏ koncern w zwiàzku 
z realizacjà jednej z najwi´kszych obecnie inwestycji w polskiej gospodarce, tj. Programu 10+. W spotkaniu uczestniczy∏y w∏adze terenów 
sàsiadujàcych ze Spó∏kà oraz przedstawiciele urz´dów administracji paƒstwowej i samorzàdowej.
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Istotne inicjatywy programu „Dobry Sàsiad” w 2008 r.SPO¸ECZNOÂå LOKALNA

Przeznaczenie

Dofinansowanie zakupu sprz´tu sportowego, doposa˝enia placu zabaw przy szkole, 
modernizacji boiska szkolnego – monta˝ tablic do gry w koszykówk´

Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y z rodzin
o obni˝onym potencjale ekonomicznym 

Dofinansowanie ogrodzenia terenu ogródków dzia∏kowych od pasa rafineryjnego 

Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y „S∏oneczne Lato na Wyspie Stogi”, 
do˝ywiania podopiecznych Fundacji, organizacji Wigilii i paczek ˝ywnoÊciowych 
dla podopiecznych oraz dla ubogich rodzin

Ufundowanie stypendiów dla zdolnych dzieci z wielodzietnych rodzin,
dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y „Kolorowe Wakacje” 

Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i m∏odzie˝y – projekt „Babcia i Dziadek z pó∏kolonii”

Dofinansowanie remontu biblioteki szkolnej

Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

Festyn z okazji Dnia Dziecka 

Wydarzenie z okazji Dnia Dziecka 

Festyn rodzinny

Festyn „Artystyczne spotkania”

Festyn rodzinny

Festyn letni

pomoc 
finansowa

wsparcie 
rzeczowe

Podmiot

Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie

Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Matki Boskiej Bolesnej

Polski Zwiàzek Dzia∏kowców 
– Rodzinny Ogród im. M. Konopnickiej 

 Fundacja „Pomó˝ Sobie i Innym”

Fundacja Pomocy Spo∏ecznej
im. J.Beaumont

Dom Pomocy Spo∏ecznej „Ostoja”

Szko∏a Podstawowa Nr 29

Gdaƒskie Stowarzyszenie 
Pedagogów Praktyków

Zespó∏ Specjalnego Kszta∏cenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 1

Szko∏a Podstawowa Nr 11 

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Boskiej Bolesnej

Dzienny Dom Pomocy „Ostoja”

Rada Osiedla Rudniki

So∏ectwo Przejazdowo
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SPO¸ECZNOÂå LOKALNA Edukacja ekologiczna

Zgodnie z za∏o˝eniami strategii spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci, Grupa LOTOS wspiera ochron´ Êrodowiska i ekologi´, czyli szeroko rozumiane dzia-
∏ania zwiàzane ze strukturà i funkcjonowaniem przyrody. W ramach dzia∏aƒ proekologicznych Spó∏ka prowadzi i popiera inicjatywy majàce na celu 
m.in. podwy˝szanie ÊwiadomoÊci istoty ochrony Êrodowiska i dzia∏aƒ ekologicznych poprzez wspomaganie procesu edukacji dzieci i m∏odzie˝y. 
W sposób szczególny firma anga˝uje si´ w organizacj´ i wspó∏finansowanie konkursów i wydarzeƒ o tematyce proekologicznej adresowanych do 
najbli˝szego otoczenia Spó∏ki.

 Konkurs „Wspomó˝my Êrodowisko – zadbajmy o czystoÊç” 
W 2008 r. Spó∏ka, zorganizowa∏a konkurs proekologiczny „Wspomó˝my Êrodowisko – zadbajmy o czystoÊç” wraz z przekazaniem zwyci´skiej 
szkole grantu na organizacj´ akcji proekologicznej zwiàzanej z Mi´dzynarodowym Dniem Sprzàtania Âwiata. Konkurs realizowany w ramach 
programu „Dobry Sàsiad”, skierowany by∏ do szkó∏ znajdujàcych si´ w bliskim otoczeniu Grupy LOTOS, a jego celem by∏o podnoszenie ÊwiadomoÊ-
ci ekologicznej oraz wiedzy z tego zakresu wÊród dzieci i m∏odzie˝y. Do konkursu przystàpi∏y szko∏y, które wyrazi∏y ch´ç zorganizowania akcji 
proekologicznej i przygotowa∏y jej scenariusz oraz instalacj´ plastycznà z odpadów, które mogà byç poddawane recyklingowi. Komisja konkurso-
wa po zapoznaniu si´ z wynikami prac, wy∏oni∏a zwyci´zc´ – Szko∏´ Podstawowà nr 29 z dzielnicy Rudniki, która zorganizowa∏a akcj´ proekolo-
gicznà, zgodnie z przygotowanym scenariuszem. 
Od poczàtku roku szkolnego uczniowie rywalizowali równie˝ w mi´dzyklasowym konkursie na najwi´kszà liczb´ zebranej makulatury, plastiko-
wych butelek czy aluminiowych puszek, który zakoƒczy∏ si´ podczas fina∏u akcji „Wspomó˝my Êrodowisko – zadbajmy o czystoÊç”, 16 wrzeÊnia 
– w Dniu Sprzàtania Âwiata. ̧ àcznie uczniowie szko∏y zebrali prawie 6 ton makulatury, 4 tys. puszek aluminiowych, 3,5 tys. butelek oraz 12,5 tys. 
plastikowych nakr´tek. 

 Konkurs „Bogactwo energetyczne natury”.
W ramach wspó∏pracy z Fundacjà Poszanowania Energii, Grupa LOTOS zaanga˝owa∏a si´ w organizacj´ konkursu „Bogactwo energetyczne natu-
ry”. Konkurs skierowany by∏ do szkó∏ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a jego celem by∏o aktywizowanie Êrodowisk lokalnych wokó∏ tematu 
odnawialnych êróde∏ energii. Konkurs mia∏ III etapy: szkolny, powiatowy i wojewódzki. Podczas fina∏u uczestnicy, oprócz rozgrywek konkurso-
wych, wzi´li udzia∏ w spotkaniach z ekspertami z dziedziny odnawialnych êróde∏ energii. 
Nagrodà g∏ównà dla 10 laureatów konkursu oraz ich nauczycieli by∏a czterodniowa wizyta studyjna w Królewskim Instytucie Technologicznym 
w Sztokholmie. Jej uczestnicy zapoznali si´ z mo˝liwoÊciami praktycznego zastosowania odnawialnych êróde∏ energii na najwy˝szym Êwiatowym 
poziomie.
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SPO¸ECZNOÂå LOKALNA Wspó∏praca z instytucjami w zakresie ochrony Êrodowiska

Grupa LOTOS jako przedsi´biorstwo dzia∏ajàce w bran˝y chemicznej w sposób szczególny poczuwa si´ do podejmowania prospo∏ecznych dzia∏aƒ 
na rzecz ochrony Êrodowiska naturalnego. Poza przedsi´wzi´ciami z zakresu edukacji ekologicznej, Spó∏ka wspó∏pracuje z instytucjami zaanga˝o-
wanymi w ochron´ Êrodowiska naturalnego.

 Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdaƒskiej
W ramach wspó∏pracy z Fundacjà Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdaƒskiej, Grupa LOTOS przekaza∏a Êrodki finan-
sowe na zakup numerycznej prognozy pogody na 2008 r. Wspó∏praca zosta∏a zapoczàtkowana w 1995 r. poprzez ufundowanie przez Spó∏k´ 
dwóch pierwszych stacji monitoringu powietrza, które zapoczàtkowa∏y powstanie trójmiejskiej sieci, liczàcej teraz 10 stacji. Na stacjach mierzone 
sà nast´pujàce zanieczyszczenia: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, py∏ zawieszony PM10, tlenek w´gla, ozon, amoniak, benzen, toulen oraz 
ksyleny.

 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierzàt „Sokó∏”
W 2008 r. Grupa LOTOS zaanga˝owa∏a si´ w projekt realizowany przez organizacj´ po˝ytku publicznego – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich 
Zwierzàt „Sokó∏” z W∏oc∏awka, który dotyczy odbudowania populacji soko∏a w´drownego. W tym celu na kominie zak∏adowej elektrociep∏owni 
zosta∏o zainstalowane sztuczne gniazdo dla soko∏ów w´drownych. Stowarzyszenie prowadzi sta∏y monitoring gniazda. Organizacja dzia∏a na 
rzecz aktywnej ochrony gatunków chronionych oraz edukacji ekologicznej.

Udzia∏ ekspercki Grupy LOTOS w wydarzeniach o tematyce proekologicznej w 2008 r.

Organizator

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 

Towarzystwo Badania Przemian Ârodowiskowych GEOSFERA 
i Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Instytut Paliw i Energii Odnawialnej 

Politechnika Gdaƒska Wydzia∏ Chemiczny

Politechnika Gdaƒska Wydzia∏ Chemiczny; 
Pomorskie Centrum Badaƒ i Technologii Ârodowiska POMCERT

Wydarzenie

Konferencja „Clean Coal Technology”

Konferencja 
„Przemiany Ârodowiska Naturalnego a rozwój zrównowa˝ony” 

Konferencja Biopaliwowa „Prawne i praktyczne aspekty realizacji 
Narodowego Celu Wskaênikowego w Polsce”

Mi´dzynarodowe sympozjum „Analityka Êrodowiskowa”

Konferencja „Oleje i paliwa dla zrównowa˝onego rozwoju – AUZO 2008”
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KORUPCJA NR GRI

SO 2

OBSZAR

Procent i ca∏kowita liczba jednostek biznesowych nara˝onych na ryzyko korupcyjne 

W Grupie Kapita∏owej LOTOS obowiàzujà nast´pujàce dokumenty odnoszàce si´ do postaw moralnych i etycznych, oczekiwanych w firmie:
 Kodeks post´powania pracownika Grupy Kapita∏owej LOTOS, 
 Kodeks mened˝era Grupy Kapita∏owej LOTOS, 
 Dekalog korporacyjny, 
 Kodeks etyki audytora wewn´trznego,
  oraz uregulowania wewn´trzne, procedury, instrukcje zawierajàce w sobie systemowe mechanizmy kontroli wewn´trznej 
z uwzgl´dnieniem dobrych praktyk funkcjonowania przedsi´biorstwa, komórki organizacyjnej, stanowiska pracy 
i wszystkich szczebli organizacyjnych.

W Grupie LOTOS utworzono Biuro Audytu Wewn´trznego, które poprzez wykonywanie zadaƒ audytowych, jako jeden z elementów 
wyników badania, odnosi si´ do ryzyk istniejàcych i potencjalnych. Szczególnà uwag´ poÊwi´ca elementom funkcjonalnej i systemowej 
kontroli wewn´trznej oraz diagnozowaniu nieprawid∏owoÊci. Analizy przekrojowe, procesowe w ca∏ej firmie wspomagajà identyfikacj´ 
miejsc powstawania nieprawid∏owoÊci i nadu˝yç.
Roczne i d∏ugoterminowe plany audytów, a tak˝e zadania doraêne obejmujà ca∏à Spó∏k´. Procedury audytu wewn´trznego ÊciÊle i jas-
no okreÊlajà uniwersum audytu, prowadzenie zadaƒ oraz procesowanie wyników i sprawozdaƒ z badania.

NR GRI

SO 3

OBSZAR

Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji

Liczba pracowników ogó∏em
Liczba pracowników poddanych szkoleniom
Procent przeszkolonych pracowników

Stanowiska kierownicze
 148
  44
 29,7

Pozosta∏e
 1098
 105
 9,5

NR GRI

SO 4

OBSZAR

Dzia∏ania podj´te w odpowiedzi na przypadki korupcji

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano przypadku praktyk korupcyjnych kwalifikujàcych si´ do wszcz´cia spraw sàdowych 
ani wszcz´tych przeciwko Spó∏ce z powy˝szego tytu∏u.
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POLITYKA PA¡STWOWA NR GRI

SO 5

OBSZAR

Stanowisko w zakresie polityki paƒstwowej oraz udzia∏ organizacji w rozwoju polityki paƒstwowej i lobbingu

Eksperci Grupy LOTOS sà aktywni w procesie opiniowania ró˝nych dokumentów o charakterze ustaw i rozporzàdzeƒ znajdujàcych si´ 
w fazie projektu. Koncern dzia∏a w tym wzgl´dzie zarówno w sposób bezpoÊredni, uczestniczàc w procesie opiniowania inicjowanym 
przez poszczególne ministerstwa, jak i poÊredni poprzez organizacje bran˝owe i Êrodowiskowe, których jest cz∏onkiem.

NR GRI

SO 6

OBSZAR

Ca∏kowita wartoÊç finansowa i rzeczowa darowizn 
na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze

Zasady etyczne przyj´te przez Grup´ LOTOS zak∏adajà apolitycznoÊç koncernu, który w ̋ aden sposób nie wspiera ugrupowaƒ politycznych.
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ZACHOWANIA
ANTYKONKURENCYJNE

ZGODNOÂå
Z OBWIÑZUJÑCYM PRAWEM 
I REGULACJAMI

NR GRI

SO 8

OBSZAR

Pieni´˝na wartoÊç istotnych kar i ca∏kowita liczba niepieni´˝nych sankcji
w zwiàzku z niedostosowaniem si´ do obowiàzujàcego prawa i regulacji

W okresie sprawozdawczym spó∏ki Grupy Kapita∏owej LOTOS nie p∏aci∏y istotnych grzywien i nie na∏o˝ono na nie 
istotnych niepieni´˝nych sankcji w zwiàzku z niedostosowaniem si´ do obowiàzujàcego prawa i regulacji.

NR GRI

SO 7

OBSZAR

Ca∏kowita liczba dzia∏aƒ prawnych, zachowaƒ antykonkurencyjnych, antytrustowych i praktyk monopolowych 
podj´tych wobec organizacji oraz ich wynik finalny

Postanowieniem prezesa UOKiK z 21 marca 2005 r. zosta∏o wszcz´te z urz´du post´powanie antymonopolowe w zwiàzku z podejrze-
niem zawarcia przez Polski Koncern Naftowy ORLEN w P∏ocku oraz Grup´ LOTOS w Gdaƒsku porozumienia w sprawie jednoczesnego 
zakoƒczenia produkcji i dystrybucji benzyny uniwersalnej U95. Zdaniem Zarzàdu Spó∏ki, w zwiàzku z faktem kontynuacji produkcji 
i sprzeda˝y benzyny uniwersalnej U95 zarzuty UOKiK sà bezpodstawne i w kwietniu 2005 r. Zarzàd wystosowa∏ wniosek o wydanie 
decyzji o niestwierdzeniu stosowania przez Grup´ LOTOS praktyki ograniczajàcej konkurencj´. W lipcu 2005 r. Spó∏ka z∏o˝y∏a do Sàdu 
Antymonopolowego za˝alenie na postanowienie UOKiK w przedmiocie ograniczenia dost´pu do cz´Êci zebranego w sprawie ma-
teria∏u dowodowego. Niezale˝nie od z∏o˝onego za˝alenia Spó∏ka wystàpi∏a we wrzeÊniu 2005 r. z kolejnym wnioskiem o wydanie de-
cyzji o stwierdzenie niestosowania przez Grup´ LOTOS praktyk monopolistycznych. W paêdzierniku 2005 r. wp∏yn´∏o kolejne postano-
wienie UOKiK w przedmiocie ograniczenia dost´pu do cz´Êci zebranego materia∏u dowodowego, na które Spó∏ka z∏o˝y∏a do Sàdu 
Antymonopolowego za˝alenie. Sàd Okr´gowy – Sàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddali∏ za˝alenia. Na postanowienia 
w przedmiocie oddalenia za˝aleƒ, Grupa LOTOS wnios∏a do Sàdu Apelacyjnego w Warszawie stosowne za˝alenia, które zosta∏y odda-
lone. Postanowieniem z 18 kwietnia 2007 r. ograniczono Grupie LOTOS na wniosek PKN ORLEN prawo wglàdu do materia∏u dowodo-
wego w post´powaniu antymonopolowym w postaci materia∏ów zgromadzonych w trakcie kontroli PKN ORLEN w P∏ocku w zakresie 
cz´Êci za∏àczników do protoko∏u kontroli biur w P∏ocku oraz ograniczono wglàd do protoko∏u kontroli biur w Warszawie i za∏àczników. 
Tym samym Postanowieniem odmówiono uwzgl´dnienia wniosku PKN ORLEN o ograniczenie prawa wglàdu do materia∏u dowodowe-
go w zakresie protoko∏u kontroli biur wnioskodawcy w P∏ocku. W dniu 26 kwietnia 2007 r. Grupa LOTOS z∏o˝y∏a za˝alenie na Postano-
wienie ograniczajàce Grupie LOTOS prawo wglàdu do materia∏u dowodowego. 9 maja 2007 r. Grupa LOTOS otrzyma∏a Wezwanie 
UOKiK do udzielenia informacji dotyczàcych zmiany cen U95 i Pb95. Tego samego dnia Spó∏ka przes∏a∏a do UOKiK wymagane informa-
cje. 2 sierpnia 2007 r. Grupa LOTOS wys∏a∏a pismo do UOKiK informujàce o zakoƒczeniu produkcji benzyny U95. 31 grudnia 2007 r. 
prezes UOKiK na∏o˝y∏ na Grup´ LOTOS kar´ w wysokoÊci 1.000 tys. z∏. W zwiàzku z tym 17 stycznia 2008 r. do Sàdu Okr´gowego 
w Warszawie zosta∏o z∏o˝one odwo∏anie od tej decyzji. 23 wrzeÊnia 2008 r. Sàd Okr´gowy w Warszawie – Sàd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów przes∏a∏ odpowiedê prezesa UOKiK na odwo∏anie Grupy LOTOS od decyzji prezesa UOKiK. Prezes UOKiK w odpowiedzi 
na odwo∏anie Grupy LOTOS stwierdzi∏, i˝ zarzuty Grupy LOTOS zarówno dotyczàce przepisów materialnych, jak i formalnych sà bezza-
sadne i wniós∏ o oddalenie odwo∏ania powoda w ca∏oÊci oraz o zasàdzenie kosztów zast´pstwa procesowego. Sprawa jest w toku.
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STRATEGIA I ANALIZA _____________________________________________________________________________________________________ 1.1–1.2
1.1 OÊwiadczenie firmy na temat znaczenia zrównowa˝onego rozwoju dla organizacji i jej strategii
1.2 Opis kluczowych wp∏ywów, szans i ryzyk

PROFIL ORGANIZACYJNY __________________________________________________________________________________________________ 2.1–2.9 
2.1 Nazwa raportujàcej organizacji
2.2 G∏ówne marki, produkty / us∏ugi
2.3 Struktura operacyjna
2.4 Lokalizacja g∏ównej siedziby
2.5 Liczba i nazwy krajów, w których dzia∏a organizacja
2.6 Forma w∏asnoÊci i struktura prawna organizacji
2.7 Obs∏ugiwane rynki
2.8 Skala dzia∏alnoÊci
2.9 Znaczàce zmiany w raportowanym okresie dotyczàce rozmiaru, struktury lub formy w∏asnoÊci
2.10 Nagrody otrzymane w raportowanym okresie

PARAMETRY RAPORTU___________________________________________________________________________________________________ 2.10–2.22
3.1 Okres sprawozdawczy
3.2 Data publikacji poprzedniego raportu
3.3 Cykl raportowania 
3.4 Osoba kontaktowa
3.5 Proces definiowania zakresu raportu
3.6 Zasi´g raportu
3.7 OÊwiadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeƒ w zakresie i zasi´gu raportu 
3.8 Informacja o przedsi´wzi´ciach, które w znaczàcy sposób mogà wp∏ynàç na porównywalnoÊç dzia∏aƒ organizacji 
 w poszczególnych okresach
3.9 Techniki i przyj´te za∏o˝enia odnoÊnie szacunków i kalkulacji wskaêników zawartych w raporcie
3.10 WyjaÊnienia dotyczàce efektów jakichkolwiek korekt informacji podanych w poprzednich raportach
3.11 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczàce zakresu, zasi´gu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie 
3.13 Weryfikacja

NADZÓR, ZOBOWIÑZANIA I ZAANGA˚OWANIE _____________________________________________________________________________ 3.1–3.20
4.1 Struktura nadzorcza organizacji
4.2 Wskazanie, czy przewodniczàcy najwy˝szego organu nadzorczego jest równie˝ dyrektorem zarzàdzajàcym
4.3 Liczba cz∏onków najwy˝szego organu nadzorczego z wyró˝nieniem niezale˝nych
4.4 Mechanizmy umo˝liwiajàce akcjonariuszom i pracownikom zg∏aszanie rekomendacji i wskazówek dla najwy˝szego organu nadzorczego
4.5 Zwiàzek pomi´dzy poziomem wynagrodzeƒ najwy˝szego organu nadzorczego, wy˝szej kadry menad˝erskiej i zarzàdu a wynikami organizacji
4.6 Procesy pozwalajàce na unikni´cie konfliktu interesów cz∏onków najwy˝szego organu nadzorczego

INDEKS TREÂCI G3 GRI
[3.12]
W PORÓWNANIU Z G2

TreÊci raportu za rok 2008 Umiejscowienie treÊci w raporcie za lata 2006–2007
wed∏ug wskaêników GRI w wersji G3 wed∏ug wskaêników GRI w wersji G2
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4.7 Proces weryfikacji kwalifikacji i doÊwiadczenia cz∏onków najwy˝szego organu nadzorczego 
 pod kàtem wytyczania strategii obejmujàcej zagadnienia ekonomiczne, Êrodowiskowe i spo∏eczne
4.8 Wewn´trznie sformu∏owana misja, wartoÊci organizacji, kodeks post´powania oraz zasady 
 odnoszàce si´ do aspektów ekonomicznych, spo∏ecznych i Êrodowiskowych funkcjonowania organizacji 
 i poziom ich implementacji 
4.9 Procedury najwy˝szego organu nadzorczego dotyczàce nadzoru identyfikacji i zarzàdzania kwestiami ekonomicznymi, 
 Êrodowiskowymi i spo∏ecznymi, w∏àczajàc stosowne ryzyka i szanse 
4.10 Proces ewaluacji dzia∏aƒ najwy˝szego organu nadzorczego w odniesieniu do kwestii ekonomicznych, Êrodowiskowych i spo∏ecznych 
4.11 WyjaÊnienie czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasad´ ostro˝noÊci 
4.12 Zewn´trzne, popierane lub przyj´te przez organizacj´ ekonomiczne, Êrodowiskowe i spo∏eczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
4.13 Cz∏onkostwo w organizacjach
4.14 Identyfikacja kluczowych interesariuszy
4.15 Podstawy identyfkacji i selekcji anga˝owanych grup interesariuszy
4.16 PodejÊcie do anga˝owania interesariuszy
4.17 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedê ze strony organizacji

PODEJÂCIE DO ZARZÑDZANIA 
WSKAèNIKI WYNIKÓW
WSKAèNIKI EKONOMICZNE
EC1 BezpoÊrednia wartoÊç ekonomiczna uzyskana i rozdysponowana z uwzgl´dnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, 
 wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz spo∏ecznoÊci, niepodzielonych zysków 
 oraz wp∏at dla w∏aÊcicieli kapita∏u i instytucji paƒstwowych __________________________________________________________________EC10
EC2 Konsekwencje finansowe, ryzyka i mo˝liwoÊci organizacji zwiàzane ze zmianami klimatycznymi _____________________________________
EC3 Pokrycie zobowiàzaƒ organizacji zwiàzanych z planami emerytalnymi i Êwiadczeniami _____________________________________________
EC4 Istotne wsparcie finansowe uzyskane od paƒstwa____________________________________________________________________________ EC9
EC5 Relacja standardowego wynagrodzenia na poziomie podstawowym do minimalnego wynagrodzenia 
 obowiàzujàcego w g∏ównych lokalizacjach dla dzia∏alnoÊci firmy ________________________________________________________________
EC6 Polityka, praktyki oraz udzia∏ wydatków na rzecz lokalnych dostawców w g∏ównych lokalizacjach organizacji _________________________
EC7 Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnego oraz procent wy˝szego kierownictwa 
 pozyskanego z rynku lokalnego w g∏ównych lokalizacjach organizacji ____________________________________________________________
EC8 Wk∏ad w rozwój infrastruktury oraz Êwiadczenie us∏ug na rzecz spo∏eczeƒstwa poprzez dzia∏ania komercyjne, 
 przekazywanie towarów oraz dzia∏anie pro–bono. Wp∏yw tych dzia∏aƒ na spo∏eczeƒstwo __________________________________________

WSKAèNIKI ÂRODOWISKA NATURALNEGO 
EN1 Wykorzystane surowce / materia∏y wed∏ug wagi i obj´toÊci ___________________________________________________________________EN1 
EN2 Procent materia∏ów pochodzàcych z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym________________________________________EN2
EN3 BezpoÊrednie zu˝ycie energii wed∏ug pierwotnych êróde∏ energii ______________________________________________________________EN3
EN4 PoÊrednie zu˝ycie energii wed∏ug pierwotnych êróde∏ energii__________________________________________________________________EN4

INDEKS TREÂCI G3 GRI
[3.12]
W PORÓWNANIU Z G2

TreÊci raportu za rok 2008 Umiejscowienie treÊci w raporcie za lata 2006–2007
wed∏ug wskaêników GRI w wersji G3 wed∏ug wskaêników GRI w wersji G2

Kursywà zaznaczono 
wskaêniki dodatkowe GRI
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EN5 IloÊç energii zaoszcz´dzonej dzi´ki konserwacji / remontom infrastruktury i poprawie efektywnoÊci energetycznej 
 dotychczas stosowanych narz´dzi____________________________________________________________________________________________
EN8 Ca∏kowity pobór wody wed∏ug êród∏a ______________________________________________________________________________________EN5
EN9 èród∏a wody zubo˝one przez nadmierny jej pobór _____________________________________________________________________________
EN10 Procent i ∏àczna obj´toÊç wody podlegajàcej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu____________________________________________
EN11 Lokalizacja oraz powierzchnia posiadanych, dzier˝awionych lub zarzàdzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych 
 lub obszarach o du˝ej wartoÊci pod wzgl´dem bioró˝norodnoÊci poza obszarami chronionymi 
 bàdê przylegajàcych do takich obszarów____________________________________________________________________________________EN6
EN12 Opis istotnego wp∏ywu dzia∏alnoÊci, produktów i us∏ug na bioró˝norodnoÊç obszarów chronionych 
 i obszarów o du˝ej bioró˝norodnoÊci poza obszarami chronionymi ____________________________________________________________EN7
EN13 Siedliska chronione lub zrewitalizowane ______________________________________________________________________________________
EN14 Strategie, dzia∏ania i plany zarzàdzania wp∏ywem na bioró˝norodnoÊç ___________________________________________________________
EN15 Liczba gatunków znajdujàcych si´ w Czerwonej Ksi´dze IUCN oraz na krajowych listach gatunków zagro˝onych, 
 zidentyfikowanych na obszarze oddzia∏ywania organizacji wed∏ug stopnia zagro˝enia wygini´ciem _________________________________
EN16 Ca∏kowita bezpoÊrednia i poÊrednia iloÊç emisji gazów cieplarnianych wed∏ug wagi______________________________________________EN8
EN17 Inne istotne poÊrednie emisje gazów cieplarnianych wed∏ug wagi _______________________________________________________________
EN18 Inicjatywy podj´te w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i uzyskane efekty _____________________________________________
EN19 Emisje substancji niszczàcych warstw´ ozonowà wed∏ug wagi ________________________________________________________________EN9
EN20 Emisja zwiàzków NOX, SOX i innych istotnych zwiàzków emitowanych do powietrza wed∏ug rodzaju i wagi _______________________ EN10
EN21 Ca∏kowita obj´toÊç odprowadzanych Êcieków wed∏ug jakoÊci i docelowego miejsca przeznaczenia ______________________________ EN12
EN22 Ca∏kowita waga odpadów wed∏ug rodzaju i metody post´powania z nimi ____________________________________________________ EN11
EN23 Ca∏kowita liczba i obj´toÊç istotnych wycieków ____________________________________________________________________________ EN13
EN24 Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych i przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne 
 oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie ______________________________________________________________________
EN25 Rodzaj, rozmiar, status ochronny oraz znaczenie dla bioró˝norodnoÊci akwenów wodnych i odnoÊnych siedlisk, 
 na które istotny wp∏yw ma zrzucana przez organizacj´ woda i wycieki ___________________________________________________________
EN26 Inicjatywy majàce na celu minimalizowanie wp∏ywu produktów i us∏ug na Êrodowisko oraz zakres wp∏ywu tych inicjatyw __________ EN14
EN27 Procent odzyskanych materia∏ów ze sprzedawanych produktów i ich opakowaƒ, wed∏ug kategorii materia∏u _____________________ EN15
EN28 WartoÊç istotnych grzywien i ca∏kowita wartoÊç niefinansowych sankcji za niedostosowanie si´ do praw i regulacji 
 dotyczàcych ochrony Êrodowiska ________________________________________________________________________________________ EN16
EN29 Istotny wp∏yw na Êrodowisko na skutek transportu produktów, innych dóbr i materia∏ów 
 wykorzystywanych w dzia∏alnoÊci organizacji oraz transport pracowników____________________________________________________ EN34
EN30 Ca∏kowite wydatki poniesione na ochron´ Êrodowiska i inwestycje wed∏ug ich rodzaju_________________________________________ EN35

WSKAèNIKI SPO¸ECZNE
PRAKTYKI ZATRUDNIENIA I GODNA PRACA
LA1 ¸àczna liczba pracowników wed∏ug typu zatrudnienia, rodzaju umowy o prac´ i regionu_________________________________________ LA1
LA2 ¸àczna liczba odejÊç i wskaênik rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, p∏eç i region__________________________________ LA2

INDEKS TREÂCI G3 GRI
[3.12]
W PORÓWNANIU Z G2

TreÊci raportu za rok 2008 Umiejscowienie treÊci w raporcie za lata 2006–2007
wed∏ug wskaêników GRI w wersji G3 wed∏ug wskaêników GRI w wersji G2
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LA3 Âwiadczenia dodatkowe gwarantowane pe∏noetatowym pracownikom, które nie sà zapewniane pracownikom czasowym 
 i pracujàcym w niepe∏nym wymiarze godzin, wed∏ug g∏ównych jednostek organizacyjnych ______________________________________LA12
LA4 Odsetek pracowników, których obejmuje uk∏ad zbiorowy pracy _______________________________________________________________ LA3
LA5 Minimalne okresy wypowiedzenia zwiàzane z istotnymi zmianami dzia∏alnoÊci, 
 z uwzgl´dnieniem czy sà one okreÊlone w uk∏adzie zbiorowym pracy __________________________________________________________ LA4
LA6 Odsetek ca∏kowitej liczby zatrudnionych, reprezentowanych w formalnych komisjach ds. bezpieczeƒstwa i higieny pracy, 
 w których sk∏ad wchodzi kierownictwo i pracownicy, które doradzajà w zakresie programów bezpieczeƒstwa 
 i higieny pracy oraz monitorujà takie programy______________________________________________________________________________ LA6
LA7 Wskaênik urazów, chorób zawodowych, dni straconych i nieobecnoÊci w pracy oraz liczba wypadków Êmiertelnych 
 zwiàzanych z pracà, wed∏ug regionów _____________________________________________________________________________________ LA7
LA8 Edukacja, szkolenia, doradztwo, programy prewencyjne i kontroli ryzyka, które zapewniajà pomoc 
 w przypadku powa˝nych chorób pracownikom, ich rodzinom lub cz∏onkom spo∏ecznoÊci lokalnej _________________________________ LA8
LA9 Kwestie bezpieczeƒstwa i higieny pracy uwzgl´dnione w formalnych porozumieniach ze zwiàzkami zawodowymi _________________LA15
LA 10 Ârednia liczba godzin w ramach szkoleƒ przypadajàcych na jednego pracownika 
 wed∏ug rodzaju zatrudnienia w systemie rocznym ___________________________________________________________________________ LA9
LA11 Programy rozwoju umiej´tnoÊci menad˝erskich i kszta∏cenia ustawicznego, które wspierajà ciàg∏oÊç zatrudnienia pracowników 
 oraz u∏atwiajà przejÊcie na emerytur´ _____________________________________________________________________________________LA16
LA12 Odsetek pracowników podlegajàcych regularnym ocenom jakoÊci pracy i przeglàdom rozwoju kariery zawodowej ____________________
LA13 Sk∏ad organów zarzàdzajàcych i nadzorczych spó∏ki w podziale na kategorie wed∏ug p∏ci, wieku, przynale˝noÊci do mniejszoÊci 
 oraz innych wskaêników ró˝norodnoÊci____________________________________________________________________________________LA11
LA14 Skala podstawowego wynagrodzenia m´˝czyzn w stosunku do wynagrodzenia kobiet wed∏ug kategorii zatrudnienia _________________

PRAWA CZ¸OWIEKA
HR1 Procent i ∏àczna liczba znaczàcych umów inwestycyjnych, które zawierajà klauzule dotyczàce praw cz∏owieka 
 lub które zosta∏y poddane kontroli pod tym kàtem___________________________________________________________________________HR2
HR2 Procent znaczàcych dostawców i wykonawców, którzy zostali poddani kontroli w zakresie przestrzegania praw cz∏owieka 
 oraz dzia∏ania podj´te w tej kwestii ________________________________________________________________________________________HR3
HR3 ¸àczna liczba godzin szkoleƒ pracowników w zakresie polityki i procedur dotyczàcych przestrzegania praw cz∏owieka, 
 które sà istotne dla prowadzonej dzia∏alnoÊci biznesowej oraz procent przeszkolonych pracowników ______________________________HR8
HR4 ¸àczna liczba przypadków dyskryminacji i podj´te dzia∏ania w tej kwestii _______________________________________________________HR4
HR5 Dzia∏alnoÊç zidentyfikowana jako mogàca stanowiç ryzyko naruszenia prawa swobody zrzeszania si´ i negocjacji zbiorowych 
 oraz dzia∏ania podj´te w celu wspierania mo˝liwoÊci wykonania tych praw _____________________________________________________HR5
HR6 Dzia∏ania zidentyfikowane jako niosàce ze sobà istotne ryzyko wykorzystania pracy dzieci 
 oraz Êrodki podj´te w celu eliminacji takich przypadków______________________________________________________________________HR6
HR7 Dzia∏ania zidentyfikowane jako niosàce ze sobà istotne ryzyko wystàpienia pracy przymusowej lub obowiàzkowej 
 oraz Êrodki podj´te w celu eliminacji takich przypadków______________________________________________________________________HR7
HR8 Procent pracowników ochrony wyszkolonych zgodnie z politykà bàdê procedurami obowiàzujàcymi w organizacji 
 dotyczàcymi aspektów praw cz∏owieka, które sà istotne w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià biznesowà___________________________

INDEKS TREÂCI G3 GRI
[3.12]
W PORÓWNANIU Z G2
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ODPOWIEDZIALNOÂå ZA PRODUKT
PR1 Etapy cyklu ˝ycia produktu, na których ocenia si´ wp∏yw produktów i us∏ug na zdrowie i bezpieczeƒstwo 
 w celu poprawy wskaêników oraz procent istotnych kategorii produktów i us∏ug podlegajàcych takim procedurom _________________ PR1
PR2 Ca∏kowita liczba incydentów niedostosowania si´ do regulacji i dobrowolnych kodeksów post´powania 
 dotyczàcych wp∏ywu produktów i us∏ug na zdrowie i bezpieczeƒstwo____________________________________________________________
PR3 Rodzaj informacji o produktach i us∏ugach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczàcych produktów i us∏ug 
 podlegajàcych takim wymogom ___________________________________________________________________________________________ PR2
PR4 Ca∏kowita liczba incydentów niedostosowania si´ do regulacji i dobrowolnych kodeksów post´powania 
 dotyczàcych informacji na temat produktów i us∏ug oraz ich etykietowania _______________________________________________________
PR5 Praktyki dotyczàce satysfakcji klienta z uwzgl´dnieniem wyników ankiet majàcych na celu badanie tej satysfakcji____________________ PR8
PR6 Programy przestrzegania praw, standardów oraz dobrowolnych kodeksów post´powania 
 dotyczàcych komunikacji marketingowej z uwzgl´dnieniem reklamy, promocji oraz sponsoringu __________________________________ PR9
PR7 Ca∏kowita liczba przypadków niezgodnoÊci z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulujàcymi 
 kwestie komunikacji marketingowej z uwzgl´dnieniem reklamy, promocji i sponsoringu wed∏ug rodzaju skutków__________________PR10
PR 8 Ca∏kowita liczba uzasadnionych skarg zwiàzanych z naruszeniem prywatnoÊci klienta i utraty danych_____________________________PR11
PR 9 WartoÊç pieni´˝na istotnych kar z tytu∏u niezgodnoÊci z prawem i regulacjami 
 dotyczàcymi dostawy i u˝ytkowania produktów i us∏ug_________________________________________________________________________

WSKAèNIKI WP Y̧WU NA SPO¸ECZE¡STWO
SO1 Charakter, skala i efektywnoÊç programów i praktyk w zakresie oceny i zarzàdzania wp∏ywem dzia∏alnoÊci organizacji 
 na spo∏ecznoÊç lokalnà, w∏àñczajàc wp∏yw wejÊcia na dany rynek, prowadzenia i zakoƒczenia dzia∏alnoÊci _________________________SO1
SO2 Procent i ca∏kowita liczba jednostek biznesowych nara˝onych na ryzyko korupcyjne _____________________________________________SO2
S03 Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji_________________________________SO2
SO4 Dzia∏ania podj´te w odpowiedzi na przypadki korupcji _______________________________________________________________________SO3
SO5 Stanowisko w zakresie polityki paƒstwowej oraz udzia∏ organizacji w rozwoju polityki paƒstwowej i lobbingu ________________________
SO6 Ca∏kowita wartoÊç finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze _______SO5
SO7 Ca∏kowita liczba dzia∏aƒ prawnych, zachowaƒ antykonkurencyjnych, antytrustowych i praktyk monopolowych 
 podj´tych wobec organizacji oraz ich wynik finalny __________________________________________________________________________SO6
SO8 Pieni´˝na wartoÊç istotnych kar i ca∏kowita liczba niepieni´˝nych sankcji 
 w zwiàzku z niedostosowaniem si´ do obowiàzujàcego prawa i regulacji ________________________________________________________

INDEKS TREÂCI G3 GRI
[3.12]
W PORÓWNANIU Z G2

POZIOM APLIKACJI Poziom Aplikacji GRI

W∏asna deklaracja 

C C+ B B+ A A+
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Audit recertyfikujàcy Zintegrowany System Zarzàdzania (odnawiajà-
cy): audit, którego celem jest ocena zgodnoÊci systemu zarzàdzania 
z wymaganiami norm. Audit recertyfikujàcy wykonywany w okreÊlonym 
przez jednostk´ certyfikacyjnà okresie, w celu przed∏u˝enia okresu 
wa˝noÊci oraz wydania nowego certyfikatu ZSZ.

Bary∏ka (ropy naftowej): podstawowa wielkoÊç, w jakiej mierzy si´ wy-
dobycie ropy naftowej. Jedna bary∏ka to 159 litrów.

BAT: koncepcja najlepszej technologii – oznacza, i˝ ze wszystkich mo˝li-
wych metod wybierana jest najlepsza w danej sytuacji (ang. Best Availa-
ble Techniques).

BEP: najlepsze metody post´powania dotyczàce ochrony Êrodowiska. 
Koncepcja najlepszej polityki post´powania – oznacza, ˝e ze wszystkich 
metod wybierana jest metoda najlepsza w danej sytuacji (ang. Best Envi-
ronmental Practice).

Biopaliwo: paliwo powsta∏e poprzez dodanie do benzyny lub oleju na-
p´dowego tzw. biokomponentu, (zawierajàce powy˝ej 5% biokompo-
nentów) pochodzàcego z przetwórstwa produktów roÊlinnych. Biokom-
ponent dodawany do paliw ciek∏ych otrzymywany jest najcz´Êciej 
w drodze fermentacji alkoholowej (najcz´Êciej etanol) – benzyna z do-
datkiem etanolu lub przetwórstwa nasion roÊlin oleistych (np. olej rze-
pakowy) – biodiesel. Benzyna surowa – frakcja benzynowa pochodzàca 
wprost z destylacji atmosferycznej ropy naftowej lub z innych procesów 
przemys∏u petrochemicznego albo koksochemicznego. Jest produktem 
poÊrednim do otrzymywania benzyn gotowych.

CDU/VDU (instalacja): podstawowy uk∏ad instalacji s∏u˝àcy do przerobu 
ropy naftowej, sk∏adajàcy si´ z instalacji destylacji atmosferycznej (CDU, 
ang. Crude Distillation Unit) i instalacji destylacji pró˝niowej (VDU, ang. 
Vacuum Distillation Unit). 

Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania: certyfikacja sys-
temu oznacza sprawdzenie, czy system zarzàdzania w organizacji jest 
zgodny z wymaganiami norm, tj. w przypadku Grupy LOTOS norm: 
ISO 9001 (Systemy zarzàdzania jakoÊcià), ISO 14001 (Systemy zarzàdzania 
Êrodowiskowego), PN-N-18001 (Systemy zarzàdzania bezpieczeƒstwem 
i higienà pracy).

HDS (instalacja): instalacja hydroodsiarczania olejów nap´dowych (ang. 
Hydrodesuplhurisation Diesel Unit).

HGU (instalacja): instalacja do produkcji wodoru (ang. Hydrogen Gene-
ration Unit).

Hydrokraking: kompleks instalacji hydrokrakingu uruchomiony w rafi-
nerii w Gdaƒsku na poczàtku 2000 r. Wytwarza on komponenty s∏u˝àce 
do produkcji wysokiej jakoÊci paliw o minimalnej zawartoÊci siarki.

ISO: Mi´dzynarodowa Organizacja d/s Standaryzacji (International Or-
ganization for Standarization). 

KAS (instalacja): kompleks aminowo-siarkowy, zespó∏ instalacji do 
oczyszczania gazów rafineryjnych z siarkowodoru i produkcji p∏ynnej 
siarki.

S¸OWNICZEK TERMINÓW Terminy zwiàzane z dzia∏alnoÊcià rafinerii
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Konwencja Helsiƒska: „Konwencja o ochronie Êrodowiska morskiego 
obszaru Morza Ba∏tyckiego” – znana jako Konwencja Helsiƒska, podpisa-
na w 1974 r. przez wszystkie kraje Morza Ba∏tyckiego, a w 1992 r. przez 
nowo powsta∏e kraje nadba∏tyckie i Uni´ Europejskà. Konwencja Helsiƒ-
ska jest pierwszà mi´dzynarodowà umowà bioràcà pod uwag´ wszystkie 
aspekty ochrony Êrodowiska morskiego. Jej celem jest ochrona Êrodowiska 
morskiego Ba∏tyku poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom pochodzà-
cym ze statków, làdu i atmosfery oraz b´dàcych rezultatem eksploatacji 
dna morskiego. Konwencja dotyczy nie tylko Morza Ba∏tyckiego, ale tak˝e 
ca∏ego obszaru jego zlewni, zajmujàcego ponad 1,7 mln kilometrów kwa-
dratowych. Organem wykonawczym jest Komisja Helsiƒska (HELCOM) – 
g∏ówny twórca polityki ekologicznej dla obszaru Morza Ba∏tyckiego

Lekki olej opa∏owy: LOO – charakteryzuje si´ ni˝szà od ci´˝kiego oleju 
opa∏owego zawartoÊcià siarki oraz g´stoÊcià. Stosowany jest g∏ównie 
w kot∏owniach przydomowych. Grupa LOTOS sprzedaje wysokiej jakoÊci 
LOO pod nazwà LOTOS Red.

LPG:  gaz skroplony b´dàcy mieszaninà propanu i butanu, pochodzàcy 
z procesu przerobu ropy naftowej. LPG stosowane jest m.in. jako paliwo 
silnikowe, czy paliwo spalane w domowych kuchenkach gazowych (ang. 
Liquified Petroleum Gas).

MHC (instalacja): instalacja hydrokrakingu, która pracuje w nieco ∏agod-
niejszych warunkach, ni˝ standardowa instalacja hydrokrakingu (ang. 
Mild-Hydrocracking Unit).

Norma PN-EN ISO/IEC 17025: ogólne wymagania dotyczàce kompeten-
cji laboratoriów badawczych i wzorcujàcych – norma okreÊla wymaga-
nia dla systemów zarzàdzania w laboratoriach. Ideà normy PN-EN ISO/
IEC 17025 jest stworzenie dla laboratorium wytycznych dotyczàcych za-
równo zarzàdzania jakoÊcià, jak i wymagaƒ technicznych co do jego 
prawid∏owego funkcjonowania. Standard ten mo˝na traktowaç zatem 
jako techniczne uzupe∏nienie do ISO 9001:2000. W efekcie, ka˝da orga-
nizacja, która spe∏nia wymagania ISO 17025 spe∏nia równie˝ wymagania 
ISO 9001:2000; nie jest jednak odwrotnie.

Olej bazowy: g∏ówny sk∏adnik olejów smarujàcych, zwykle mineralny 
pochodzenia naftowego (parafinowy lub naftenowy) lub syntetyczny (np. 
w´glowodorowy, estrowy, poliglikolowy, silikonowy) b´dàcy produktem 

reakcji syntezy ró˝nych materia∏ów wyjÊciowych, z którego po dodaniu 
odpowiednich pakietów dodatków uszlachetniajàcych w procesie blen-
dingu (mieszania) otrzymuje si´ finalne oleje smarowe.

Olej smarowy: kompozycja sk∏adajàcà si´ z oleju bazowego i dodatków 
uszlachetniajàcych. IloÊç, rodzaj i wzajemne proporcje tych sk∏adników 
decydujà o klasie wytworzonego oleju. Ich g∏ównym zadaniem jest 
zmniejszenie tarcia mi´dzy powierzchniami dwóch stykajàcych si´ 
i wspó∏pracujàcych ze sobà ruchomych elementów urzàdzeƒ mechanicz-
nych. Oleje smarowe znalaz∏y swoje zastosowanie w bran˝y motoryzacyj-
nej oraz w przemyÊle. Olej bazowy – olej nie uszlachetniony, bez dodat-
ków, pochodzàcy z przerobu ropy naftowej. Stanowi podstawowy 
surowiec do produkcji olejów smarowych. Oksydacja – jeden z g∏ównych 
procesów technologicznych s∏u˝àcy do produkcji asfaltów w wyniku kon-
trolowanego utleniania (oksydacji) ci´˝kich pozosta∏oÊci pró˝niowych. 
W procesie oksydacji powstaje asfalt o zwi´kszonej twardoÊci (penetra-
cji), pozwalajàcej zastosowaç go jako lepiszcze m.in. do budowy dróg.

Paliwo Jet A1: wysokiej jakoÊci paliwo lotnicze dedykowane do silników 
odrzutowych, uzyskiwane w tzw. procesie s∏odzenia nafty na instalacjach 
typu Merox. Oko∏o 80% wyprodukowanego w 2006 r. przez Grup´ LOTOS 
paliwa Jet A1 trafi∏o na eksport, m.in. do Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii, 
Norwegii, Finlandii oraz Czech. W/w paliwo Grupa LOTOS z powodze-
niem dostarcza na krajowe lotniska we Wroc∏awiu, Szczecinie, Bydgosz-
czy, Rzeszowie oraz Gdaƒsku.

Parafina: mieszanina sta∏ych w´glowodorów nasyconych, wydzielana 
z frakcji ropy naftowej. Stosowana jest m.in. do wyrobu Êwiec, past do 
pod∏óg oraz jako materia∏ izolacyjny.

P∏uczka wiertnicza: medium ciek∏e lub gazowe stosowane w wiertnic-
twie. Zadaniem p∏uczki jest m.in. wynoszenie zwiercin – okruchów, mia-
∏u skalnego powsta∏ego wskutek wiercenia otworów.

Pó∏produkt: w procesie produkcyjnym rafinerii w Gdaƒsku pó∏produk-
tami sà m.in. benzyna surowa, czy olej bazowy.

Program 10+: program, w ramach którego do 2010 r. na terenie rafine-
rii w Gdaƒsku powstanie szereg nowoczesnych instalacji technologicz-
nych, dzi´ki którym zak∏ad znacznie zwi´kszy moce przerobowe oraz 
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produkcyjne. Po zrealizowaniu Programu gdaƒskie przedsi´biorstwo 
stanie si´ jednà z najbardziej zaawansowanych technologicznie i efek-
tywnych rafinerii w Europie.

Stacje paliw ajencyjne: obiekty b´dàce w∏asnoÊcià spó∏ki LOTOS Paliwa, 
zarzàdzane przez firmy zewn´trzne (ang. CODO: company-owned, de-
aler-operated).

Stacje paliw partnerskie: obiekty dzia∏ajàce pod markà LOTOS w ra-
mach partnerstwa handlowego na podstawie d∏ugookresowej umowy 
franczyzowej (ang. DOFO: dealer-owned, franchise-operated).

Stacje paliw patronackie: obiekty funkcjonujàce w barwach by∏ej Rafi-
nerii Gdaƒskiej na podstawie umowy patronackiej (ang. DODO: dealer-
owned, dealer-operated). 

Towary ropopochodne: dost´pne na rynku produkty uzyskane w pro-
cesie przerobu ropy naftowej m.in. benzyny, olej nap´dowy, smary, czy 
oleje silnikowe.

Zak∏adowa Kontrola Produkcji (ZKP): sta∏a i systematyczna wewn´-
trzna kontrola wyrobu i procesu produkcji, prowadzona przez produ-
centa wyrobu w celu zapewnienia stabilnoÊci procesu produkcyjnego 
oraz uzyskiwania powtarzalnych cech wyrobu zgodnych z za∏o˝onymi 
wymaganiami technicznymi. ZKP obowiàzuje producentów wyrobów 
budowlanych – system oceny zgodnoÊci wyrobów budowlanych usta-
lono w Rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w spra-
wie sposobów deklarowania zgodnoÊci wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, okreÊlajàcym wymaga-
ne systemy zgodnoÊci dla poszczególnych grup wyrobów budowla-
nych.

Z∏o˝e B3: z∏o˝e ropy naftowej i towarzyszàcego jej gazu ziemnego le˝à-
ce ok. 73 km na pó∏noc od Rozewia. Eksploatowane od 1992 r. MieÊci si´ 
na nim Morska Kopalnia Ropy. G∏ówne êród∏o ropy wydobywanej przez 
Spó∏k´ Petrobaltic .

Z∏o˝e B8: z∏o˝e ropy naftowej i towarzyszàcego jej gazu ziemnego, le˝à-
ce ok. 68 km na pó∏nocny wschód od Rozewia.

S¸OWNICZEK TERMINÓW
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Darowizna: forma umowy, w której darczyƒca zobowiàzuje si´ do bez-
p∏atnego Êwiadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majàtku. 
Darowizna mo˝e byç dokonana zarówno przez osoby fizyczne jak i oso-
by prawne. Przedmiotem darowizny mogà byç nieruchomoÊci i rucho-
moÊci, pieniàdze, a tak˝e prawa majàtkowe, nie mo˝e byç zaÊ bezp∏atne 
Êwiadczenie us∏ug.

Dialog spo∏eczny: wymiana informacji i prezentacja stanowisk, dotyczà-
cych problemów i zagadnieƒ spo∏ecznych, pomi´dzy stronami, którymi 
mogà byç instytucje publiczne, przedsi´biorcy i organizacje pozarzàdowe. 
Jest formà reprezentacji interesów poszczególnych stron. èród∏em jego 
powodzenia jest rzetelna informacja mi´dzy stronami oraz wspó∏dzia-
∏anie.

Etyka biznesu: uwzgl´dnianie aspektu moralnego w biznesie, czyli sto-
sowanie rozwiàzaƒ godzàcych wymogi moralne z interesem strategicz-
nym firmy. Etyka biznesu okreÊla etyczne standardy zachowaƒ, normy, 
wartoÊci i sposoby post´powania w przedsi´biorstwie.

Interesariusz: osoba lub podmiot zainteresowany dzia∏alnoÊcià firmy 
i ponoszàcy ró˝nego typu ryzyko zwiàzane z jej funkcjonowaniem oraz 
te osoby bàdê podmioty, na które firma wywiera poprzez swojà dzia∏al-
noÊç wp∏yw. Polski odpowiednik angielskiego terminu stakeholder (sta-
ke=stawka). W przeciwieƒstwie do akcjonariusza (ang. shareholder)
zainteresowanego przede wszystkim zyskiem z dzia∏alnoÊci spó∏ki, inte-
resariusze to grupa o wiele szersza obejmujàca m.in. pracowników, 
klientów, kredytodawców, dostawców, administracj´ rzàdowà, a w szer-
szym kontekÊcie spo∏eczeƒstwo lokalne, Êrodowisko naturalne, opini´ 

publicznà. Termin wprowadzony przez Stanford Research Institute 
w 1963 r.

Inwestycje spo∏ecznie odpowiedzialne: integracja dobra firmy z do-
brem spo∏ecznym w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestowa-
nie spo∏eczne zak∏ada zarówno uwzgl´dnianie potrzeb finansowych 
przedsi´biorcy jak i spo∏eczny wp∏yw jego dzia∏aƒ, inaczej: inwestycje 
spo∏eczne (ang. social investments, socially responsible investing, SRI).

Kapita∏ ludzki: pracownicy danej firmy, przyczyniajàcy si´ do jej funkcjo-
nowania i rozwoju, posiadajàcy okreÊlonà wiedz´, umiej´tnoÊci i talenty.

Kodeks etyczny: zbiór przepisów regulujàcy sfer´ ˝ycia moralnego. Ko-
deks etyczny w dzia∏alnoÊci gospodarczej oprócz ogólnych wskazaƒ 
mówiàcych o rzetelnoÊci i uczciwoÊci wymaganych w dzia∏alnoÊci go-
spodarczej i o podejmowaniu czynnoÊci sprzyjajàcych rozwojowi spo-
∏ecznemu i niesprzecznych z normami moralnymi oraz obyczajami zbio-
rowoÊci, wskazuje na konkretne „zachowania” organizacji.

Kultura organizacyjna: zespó∏ norm, wartoÊci, wzorów zachowaƒ, po-
staw i za∏o˝eƒ oraz symboli, które determinujà sposób myÊlenia i dzia∏a-
nia w danej firmie oraz okreÊlajà standardy komunikacji i post´powania.

Organizacja pozarzàdowa: dobrowolna organizacja, dzia∏ajàca nieza-
le˝nie od struktur paƒstwowych i politycznych, której funkcjonowanie 
nie jest nastawione na zysk. Dzia∏a ona na rzecz spraw spo∏ecznych i do-
bra publicznego. Jej dzia∏alnoÊç w du˝ej mierze opiera si´ na wolonta-
riacie (ang. non-governmental organization, NGO).

S¸OWNICZEK TERMINÓW Terminy zwiàzane ze spo∏ecznà odpowiedzialnoÊcià biznesu
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Misja firmy: zestaw trwa∏ych dà˝eƒ i celów firmy. Zawiera ona wartoÊci 
wyznawane przez zarzàd firmy i jest podstawowà wytycznà jej dzia∏aƒ. 
Misja firmy okreÊla jej to˝samoÊç oraz kultur´ organizacyjnà.

Program spo∏eczny: zaplanowane dzia∏ania majàce na celu rozwiàzanie 
lub przeciwdzia∏anie okreÊlonemu problemowi spo∏ecznemu. Mo˝e byç 
realizowany wspólnie bàdê niezale˝nie przez instytucje publiczne, biz-
nes i organizacje spo∏eczne.

Raport spo∏eczny: raport wydawany przez firm´ przedstawiajàcy w spo-
sób ca∏oÊciowy strategi´ firmy i jej polityk´ spo∏ecznà. Uwzgl´dnia on za-
równo aspekt: ekonomiczny, spo∏eczny oraz ekologiczny dzia∏aƒ firmy.

Spo∏eczna odpowiedzialnoÊç biznesu: strategia, która zak∏ada dobro-
wolne uwzgl´dnianie przez firm´ interesów spo∏ecznych przy dà˝eniu 
do osiàgania celów ekonomicznych, podejmowaniu decyzji i dzia∏aƒ. 
CSR zak∏ada dba∏oÊç o zasady etyczne, prawa pracowników, prawa cz∏o-
wieka, otoczenie spo∏eczne i Êrodowisko naturalne. Przyjmuje si´, ˝e 
spo∏eczna odpowiedzialnoÊç biznesu powinna byç obok ekonomicznych 
dà˝eƒ firmy integralnà cz´Êcià polityki przedsi´biorstwa (ang. Corporate 
Social Responsibility, CSR).

Spo∏eczne zaanga˝owanie biznesu: podejmowanie przez firm´ kwestii 
spo∏ecznych i udzia∏ w rozwiàzywaniu problemów spo∏ecznych. Jest po-
j´ciem w´˝szym od spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu. Odnosi si´ do 
ró˝nych aktywnoÊci podejmowanych przez firm´ w spo∏ecznoÊci. Obej-
muje ró˝ne metody zaanga˝owania firmy, takie jak: wsparcie finansowe, 
pomoc rzeczowà, wolontariat pracowniczy. Zaanga˝owanie spo∏eczne 
uwiarygodnia firm´ w oczach opinii publicznej i buduje jej pozytywny 

wizerunek na zewnàtrz (ang. corporate community involvement, corpo-
rate community investment).

Spo∏ecznoÊç lokalna: zbiorowoÊç ludzi mieszkajàca na danym terenie, 
po∏àczona wi´zià spo∏ecznà, wspólnà tradycjà oraz kulturà. Spo∏ecznoÊç 
lokalnà tworzà mieszkaƒcy wsi, miasta, dzielnicy lub gminy.

Sponsoring: wzajemne zobowiàzanie dwóch stron, sponsora i sponso-
rowanego. Sponsor przekazuje Êrodki finansowe, materialne lub us∏ugi 
sponsorowanemu, w zamian za Êwiadczenia promocyjne ze strony 
sponsorowanego. Sponsoring jest dzia∏aniem planowanym i Êwiado-
mym, s∏u˝àcym kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Cz´sto jest 
te˝ cz´Êcià d∏ugookresowej strategii marketingowej firmy.

Wolontariat pracowniczy: polega na anga˝owaniu si´ pracowników 
firm w dzia∏alnoÊç wolontarystycznà na rzecz organizacji spo∏ecznych. 
Pracownicy-wolontariusze Êwiadczà ró˝nego rodzaju prace na rzecz po-
trzebujàcych, wykorzystujàc przy tym swe umiej´tnoÊci i zdolnoÊci, a jed-
noczeÊnie rozwijajàc swe talenty w innych dziedzinach. Firma wspiera 
pracownika w tych dzia∏aniach – w zale˝noÊci od swej kultury organiza-
cyjnej: deleguje pracownika do pracy jako wolontariusza w czasie pracy, 
przekazuje pomoc rzeczowà, wsparcie logistyczne i finansowe (ang: 
corporate volunteering). 

Zrównowa˝ony rozwój: droga rozwoju spo∏eczno-gospodarczego 
zharmonizowanego ze Êrodowiskiem naturalnym. Idea zrównowa˝onego 
rozwoju zak∏ada umiej´tne korzystanie z zasobów (spo∏ecznych, ludz-
kich lub zasobów ziemi) tak, aby mog∏y byç one równie˝ wykorzystywa-
ne w przysz∏oÊci (ang: sustainable development).

S¸OWNICZEK TERMINÓW

Opracowanie terminów 
zwiàzanych ze spo∏ecznà 
odpowiedzialnoÊcià na podsta-
wie informacji ze stron:
www.filantropia.org.pl
www.fob.org.pl
www.pfcg.org.pl 
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Pozyskanie dodatkowych informacji
Dodatkowe informacje na temat dzia∏alnoÊci ekonomicznej oraz spo∏ecz-
nych i Êrodowiskowych aspektów funkcjonowania Grupy Kapita∏owej 
Grupy LOTOS udost´pniane sà na stronie internetowej Grupy LOTOS
www.csr.lotos.pl. 

Wszelkie pytania zwiàzane ze spo∏ecznà odpowiedzialnoÊcià Spó∏ki 
nale˝y kierowaç do Grupy LOTOS pod adres:
Biuro Komunikacji i CSR
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elblàska 135
80-718 Gdaƒsk
tel. 48 58 308 72 71
fax 48 58 308 84 81
e-mail: csr@grupalotos.pl

Zespó∏
Beata Jurkschat
dyrektor, Biuro Komunikacji i CSR, Grupa LOTOS
Patrycja Zbytniewska
specjalista, Biuro Komunikacji i CSR, Grupa LOTOS
Anna Pawelska
dyrektor, Dzia∏ Audytu i CSR, Martis CONSULTING

Doradztwo merytoryczne
Martis CONSULTING
www.martis-consulting.pl

Podzi´kowania
Zespó∏ odpowiedzialny za przygotowanie Raportu spo∏ecznej odpowie-
dzialnoÊci sk∏ada podzi´kowania wszystkim pracownikom Grupy Kapita-
∏owej LOTOS, którzy przyczynili si´ do powstania Raportu, za okazane 
temu projektowi zrozumienie, ̋ yczliwoÊç oraz wspó∏prac´ merytorycznà. 
W sposób szczególny podzi´kowania kierujemy do nast´pujàcych osób 
(w kolejnoÊci alfabetycznej): 

Jana Biedronia,
Wojciecha Blewa,
Mieczys∏awa Broniszewskiego,
Paw∏a Czajkowskiego,
Ewy Eljasiak,
Bo˝eny Fiedosiuk,
Ireny Formella,
Anny Goliszewskiej,
Krzysztofa Grabowskiego,
Jaros∏awa Jóêwiaka,
Jaros∏awa Koz∏owskiego,
Ewy Kruszyn,
Hanki Krzy˝aƒskiej,
Doroty Litarowicz-Becla,
Jacka Matrackiego,
Leszka Pikulskiego,
Tomasza Po∏udniewskiego,
Katarzyny Sikorskiej,
Haliny Stasiewicz,
Jerzego Staszczuka,
Jowity Twardowskiej,
Joanny Tyszka,
Henryka Wronkowskiego.

 




