CSR W GRUPIE KAPITAŁOWEJ LOTOS – ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GRANTOWEGO
„ODPOWIEDZIALNIE Z LOTOSEM”

Jednym z celów Grupy Kapitałowej LOTOS do 2015 r. jest realizacja Strategii społecznej
odpowiedzialności, która stanowi wsparcie w procesie osiągania celów wynikających ze strategii
biznesowej grupy kapitałowej. Stwarza to możliwość jak najlepszego wykorzystania zasobów
i kompetencji organizacji na rzecz wytwarzania wartości ekonomicznych i społecznych, z korzyścią dla
firmy i naszego otoczenia. Zawarte w Strategii społecznej odpowiedzialności kwestie społeczne,
środowiskowe, etyczne oraz wynikające z praw człowieka zostały przez nas zintegrowane
z podstawową działalnością i strategią biznesową Grupy Kapitałowej LOTOS. Dzięki temu
zapewniliśmy istnienie mechanizmu ukierunkowanego na:



zwiększanie pozytywnego wkładu naszej firmy w rozwój społeczny,
minimalizowanie negatywnych skutków naszej działalności i ograniczanie ryzyka z tym
związanego.

Mieszkańcy terenów, w których zlokalizowane są nasze główne zakłady produkcyjne, bazy
magazynowe i instalacje, tj. Pomorza oraz rejonów położonych na południu kraju – gmin Jasło
i Czechowice-Dziedzice, stanowią dla nas adresatów kluczowych programów współpracy. Programy
te ukierunkowane są na rozwój lokalnych wspólnot oraz przeciwdziałanie istotnym problemom
społecznym i środowiskowym, z jakimi one się borykają. W każdej z wymienionych lokalizacji na
terenie trzech województw: pomorskiego, śląskiego i podkarpackiego prowadzi działalność po kilka
podmiotów naszej grupy kapitałowej, włącznie z rafinerią Grupy LOTOS w Gdańsku i byłymi
rafineriami, a obecnie spółkami: LOTOS Terminale i LOTOS Infrastruktura – w Jaśle i CzechowicachDziedzicach.
W toku przygotowań do opracowania strategii CSR zidentyfikowane zostały podstawowe obszary
zaangażowania, na których – w opinii interesariuszy – Grupa Kapitałowa LOTOS powinna
koncentrować współpracę z partnerami społecznymi. Należą do nich:





bezpieczeństwo w ruchu drogowym, na które oddziałujemy zarówno jakością produktów,
jak i kompleksowymi programami edukacyjnymi,
wyrównywanie różnic społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, szczególnie
wśród dzieci i młodzieży, do których kierujemy pomoc stypendialną oraz projekty edukacyjne
z dziedziny ekologii i wychowania poprzez kształcenie umiejętności sportowych,
ochrona środowiska i ekologia, zwłaszcza w obszarze ochrony bioróżnorodności Morza
Bałtyckiego z uwagi na nadmorskie położenie naszej rafinerii oraz w odniesieniu do cennych
przyrodniczo terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie pozostałych spółek.

O tym, jak ważne miejsce w naszych działaniach zajmują relacje z otoczeniem społecznym, świadczy
także fakt uwzględnienia tego aspektu w obowiązującym od 2013 r. Kodeksie etyki.

Kluczowym celem Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS do
2015 r. w obszarze integracji z lokalnym otoczeniem jest zapewnienie jego przychylności oraz
wzmocnienie reputacji przedsiębiorstwa społecznie zaangażowanego poprzez podejmowanie
działań przyczyniających się do trwałego rozwiązywania istotnych dla niego problemów
społecznych i środowiskowych.

