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List Prezes Zarządu
Szanowni Państwo, drodzy Akcjonariusze!
Rok 2020 niespodziewanie okazał się rokiem próby dla wszystkich z nas. Pandemia koronawirusa,
wprowadzone obostrzenia w życiu społeczno-gospodarczym oraz wynikające z nich recesja
światowej gospodarki i zawirowania na rynku ropy naftowej wpłynęły również na sektor paliwowy, w
tym na działalność Grupy Kapitałowej LOTOS. W tym trudnym okresie, dzięki sprawnej pracy sztabu
kryzysowego, wdrożeniu odpowiednich procedur oraz doświadczeniu kadry, udało nam się zapewnić
bezpieczeństwo pracownikom, utrzymać ciągłość pracy rafinerii i stacji paliw oraz dostaw naszych
produktów. Niezakłócone było także wydobycie węglowodorów, logistyka i dystrybucja
produktów.
Dla sektora naftowego był to rok jeden z najtrudniejszych w historii, w którym doszło do
bezprecedensowego załamania się popytu na ropę naftową oraz kluczowe produkty
ropopochodne, a w konsekwencji znaczącego spadku wolumenów sprzedaży i poziomów marż
realizowanych przez firmy z branży. W takich warunkach wiele spółek rafineryjnych zmuszonych było
do istotnego ograniczenia swojej produkcji, a część mocy zostało zamkniętych na stałe. Dzięki
doskonale skonfigurowanej rafinerii, z dużą elastycznością i wysokim wskaźnikiem
kompleksowości, Grupa LOTOS przez cały 2020 rok pracowała przy niemal pełnym wykorzystaniu
mocy wytwórczych, szybko ograniczając produkcję paliwa lotniczego oraz przekierowując pulę
średnich destylatów na produkcję oleju napędowego. Ze względu na ich relatywnie atrakcyjne
notowania, zapewniające w tym okresie wyższe zyski w porównaniu do innych produktów
naftowych, zwiększyła także uzysk benzyny surowej oraz maksymalizowała produkcję asfaltów.
Jednocześnie, wykorzystując korzystne nadmorskie położenie rafinerii, w trakcie trwającego
lockdownu w kraju część produkcji udało się sprzedać w eksporcie morskim.
W obliczu tak trudnych warunków otoczenia raportowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS
okazały się niższe niż w ostatnich latach, a na poziomie wyniku netto została wykazana strata
wynosząca 1,15 mld zł. W dużej mierze był to jednak efekt zdarzeń o charakterze niegotówkowym,
wynikających m.in. z wyjątkowo niskich notowań ropy i gazu oraz będących tego konsekwencją
spadku wyceny zapasów oraz odpisów aktualizujących dokonanych w segmencie wydobywczym.
Wynik EBITDA LIFO oczyszczony o zdarzenia jednorazowe, będący jednym z kluczowych
mierników dla firm z branży, w całym 2020 roku był dodatni i wyniósł 1,36 mld zł. Jednocześnie
wygenerowane zostały przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 2,87 mld zł –
jedne z najwyższych w całej historii działalności naszej spółki. Ponadto w 2020 roku, jako jeden z
nielicznych emitentów z giełdowego indeksu WIG20, Grupa LOTOS wypłaciła dywidendę w
wysokości 1 zł na akcję. Na bezpiecznym poziomie utrzymano również wskaźniki zadłużenia.
Wszystko to potwierdza naszą siłę finansową i wysoką odporność na zewnętrzne turbulencje.
Globalny trend transformacji energetycznej motywuje do wdrażania kolejnych projektów z
zakresu paliw alternatywnych. Inwestujemy m.in. w wodór, który jest określany mianem paliwa
przyszłości. Jesteśmy sygnatariuszem porozumienia dotyczącego partnerstwa na rzecz budowy
gospodarki wodorowej. W ubiegłym roku podpisaliśmy też listy intencyjne dotyczące współpracy
wodorowej z władzami Rzeszowa i Tczewa. Ponadto rozpoczęliśmy program inwestycyjny Green H2,
w ramach którego planujemy zbudować wielkoskalową instalację do produkcji zielonego
wodoru. Analizujemy też szereg inwestycji związanych z ekologicznym paliwem LNG. Wspólnie z
Remontowa LNG Systems podpisaliśmy umowę na budowę pilotażowej stacji dokującej LNG na stacji
LOTOS w Gdańsku. Zakończyliśmy także studium wykonalności projektu terminala LNG małej skali w
Gdańsku. W listopadzie, wspólnie z PGNiG, przeprowadziliśmy operację pierwszego bunkrowania
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statku gazem LNG w Szczecinie. Na koniec 2020 roku udało nam się też wytworzyć pierwsze w
historii rafinerii Grupy LOTOS biokomponenty LPG i oleju napędowego, co jest pierwszym
krokiem w stronę ekologicznej rafinerii produkującej paliwa z produktów pochodzenia roślinnego.
Celem wszystkich tych działań jest umacnianie pozycji Grupy LOTOS jako lidera paliw nowej generacji.
Pandemia nie zatrzymała naszych inwestycji. W 2020 roku uruchomiliśmy Węzeł Odzysku
Wodoru, dzięki któremu zmniejszamy emisję CO2 oraz zwiększamy produkcję wysokomarżowych
produktów, takich jak LPG, benzyna, benzyna surowa i wodór. Ponadto sfinalizowaliśmy projekt
CEMS dotyczący pomiaru ciągłego emisji zanieczyszczeń powietrza. Działa już czwarty nalewak
bramowy, przy okazji budowy którego powstała nowa instalacja odzyskiwania oparów. Wspólnie z
PKN Orlen i Energą, rozpoczęliśmy analizy dotyczące budowy elektrowni gazowo-parowej w
Gdańsku. Kontynuujemy też prace związane z Projektem Hydrokrakingowego Bloku Olejowego,
który pozwoli na wyprodukowanie wysokiej jakości bazowych olejów smarowych.
To był rok konsekwentnego rozwoju także dla naszych spółek zależnych. Spółka LOTOS Paliwa
powiększyła sieć stacji paliw – jest ich już 513 – i stale rozbudowuje segment MOP (Miejsc Obsługi
Podróżnych), w ramach którego działają 23 obiekty. LOTOS Oil znacznie poprawił wyniki
sprzedaży, odnotowując wzrost o 17% w stosunku do roku 2019. LOTOS Kolej, jako drugi
największy kolejowy przewoźnik w Polsce pod względem pracy przewozowej i lider na rynku
przewozów towarów niebezpiecznych, stale zwiększa park maszynowy kupując
najnowocześniejsze w Europie wielosystemowe lokomotywy. Spółka LOTOS Petrobaltic rozwija
kompetencje z zakresu serwisu morskich farm wiatrowych. Wspólnie z firmą Enspirion uruchomiła
stację bazową systemu łączności krytycznej TETRA na platformie wydobywczej Baltic Beta, a do
eksploatacji zostało przekazane Centrum Produkcyjne na złożu B8. Z kolei spółka LOTOS Exploration
& Production Norge otrzymała 3 nowe licencje poszukiwawczo-wydobywcze na Norweskim
Szelfie Kontynentalnym.
Ubiegły rok przyniósł realną możliwość otworzenia nowego rozdziału w działalności Grupy
LOTOS. W lipcu Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na przejęcie kapitałowe naszej spółki
przez PKN Orlen. To kolejny krok w kierunku budowy silnego, multienergetycznego koncernu,
który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Obecnie trwają prace nad realizacją środków
zaradczych, które – zaakceptowane przez organ antymonopolowy – będą stanowić potwierdzenie
możliwości dokonania transakcji.
Funkcjonujemy w szczególnym czasie, który wymaga od nas, jako spółki odpowiedzialnej
społecznie, wsparcia polskich służb walczących z koronawirusem. Decyzją rządu zostaliśmy
wyznaczeni do zorganizowania szpitala tymczasowego na terenie hal wystawienniczych
AMBEREXPO w Gdańsku. Zaangażowaliśmy się także w walkę z pandemią, przeznaczając na ten cel
ponad 12 mln zł. Dzięki tym środkom możliwy był zakup sprzętu medycznego dla wielu
placówek medycznych w Polsce. Wspieraliśmy także służby mundurowe.
Grupa LOTOS to niezmiennie uznany mecenas polskiego sportu. Pozostajemy sponsorem
Polskiego Związku Narciarskiego, Polskiego Związku Piłki Nożnej czy Polskiego Związku
Tenisowego. Przedłużyliśmy też współpracę z Kajetanem Kajetanowiczem, filarem naszego
LOTOS Rally Team. Jesteśmy także sponsorem polskiej koszykówki, Akademickiego Związku
Sportowego, wyścigu Tour de Pologne oraz sportowców indywidualnych w ramach programu
„Nadzieje Olimpijskie”. Poza tym finansowaliśmy programy dedykowane dzieciom i młodzieży −
„Piłkarska Przyszłości z LOTOSEM”, „LOTOS Szukamy Następców Mistrza” oraz „Rakiety LOTOSU”.
LOTOS nie zapomina też o kulturze. Zarówno w ubiegłym roku, jak i w planach na ten rok mamy
szeroki wachlarz projektów. Drugi rok z rzędu zostaliśmy Mecenasem Głównym Teatru
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Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Kolejny rok jesteśmy też Partnerem Strategicznym
gdańskiej Opery Bałtyckiej. Poza tym wspieraliśmy i nadal będziemy wspierać festiwale jazzowe, w
tym m.in. LOTOS Jazz Festival Bielską Zadymkę Jazzową.
W czasie pandemii hasło „NAJ nie bierze się znikąd” nabrało nowego znaczenia. Wszystkim
pracownikom Grupy Kapitałowej LOTOS, którzy potrafili dostosować się do trudnych warunków oraz
z zaangażowaniem i kreatywnością podejść do swoich obowiązków, należą się gratulacje. Dziękuję
również Radzie Nadzorczej za konstruktywną współpracę oraz Akcjonariuszom i Partnerom
Biznesowym za wsparcie w realizacji celów. Osobne podziękowania kieruję do Klientów, którzy
doceniają jakość naszych produktów i usług oraz pozostają wierni marce LOTOS. Kontynuujemy
naszą drogę do bycia NAJ.
Z poważaniem,
Zofia Paryła
Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.
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List Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Szanowni Państwo,
rok 2020 odcisnął swoje piętno na całej światowej gospodarce. Pandemia koronawirusa i
spowodowana przez nią duża zmienność na rynku ropy naftowej wpłynęły również na działalność
Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Wyniki finansowe za ten okres wskazują jednak na dużą
wytrzymałość spółki na te zawirowania, dzięki czemu koncern przeszedł okres pandemii znaczenie
lepiej niż wiele podmiotów sektora paliwowego w Europie.
Wynik EBITDA LIFO oczyszczony o zdarzenia jednorazowe w 2020 roku był dodatni i wyniósł 1,36 mld
zł. Wygenerowane zostały jedne z najwyższych w historii spółki przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej na poziomie 2,87 mld zł. Ponadto Grupa LOTOS wypłaciła dywidendę w wysokości 1 zł na
akcję i utrzymała na bezpiecznym poziomie wskaźniki zadłużenia. Należy podkreślić, że utrzymanie
dobrej kondycji spółki możliwe było dzięki szybkiemu zaadaptowaniu się do nowych warunków i
zoptymalizowaniu pracy rafinerii gdańskiej, która mimo spadku popytu na paliwa pracowała niemal
na pełnych obrotach. Mimo trudnej sytuacji Grupa LOTOS zachowała nie tylko ciągłość produkcji i
wydobycia, ale także działalności stacji paliw oraz dostaw produktów.
Grupa LOTOS od początku pandemii aktywnie wspierała służby medyczne i mundurowe w walce z
koronawirusem. Na ten cel poprzez Fundacje LOTOS przeznaczyła do maja 2021 roku ponad 12 mln
zł. Dzięki tym środkom możliwy był zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, transportowego czy
służącego ochronie sanitarnej dla wielu placówek medycznych w Polsce. Spółka zaangażowała się
także w budowę szpitala tymczasowego w halach AMBEREXPO w Gdańsku.
Mimo dodatkowych ograniczeń w 2020 roku realizowane był także plany inwestycyjne. W gdańskiej
rafinerii uruchomiono Węzeł Odzysku Wodoru czy czwarty nalewak bramowy. Ważnym krokiem była
także finalizacja projektu CEMS, który umożliwił ciągły pomiaru emisji zanieczyszczeń powietrza.
Dbałość o ograniczenie śladu węglowego i realizowane inwestycje w tym zakresie stawiają rafinerię
LOTOS w czołówce najlepszych europejskich rafinerii pod względem najmniejszej emisji CO2.
Grupa LOTOS ma także swój udział w realizacji kluczowych założeń polityki Unii Europejskiej w
zakresie transformacji energetycznej. Spółka w 2020 roku kontynuowała realizację projektu Pure H2
oraz zainicjowała projekt Green H2, w ramach którego chce zbudować wielkoskalową instalację do
ekologicznej produkcji wodoru w procesie elektrolizy, jak i produkcji energii elektrycznej z tego
surowca. W Grupie LOTOS podjęliśmy to wyzwanie, dlatego innowacyjne projekty to stała część
naszych inwestycji. To także konieczność spojrzenia na dalszą przyszłość spółki, w której działalność
nie będzie się opierała na ropie naftowej, ale na wizji świata transportu napędzanego miksem paliw
alternatywnych.
Rok 2020 określił także bliższą przyszłość. Komisja Europejska wydała pozytywną warunkową zgodę w
sprawie przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez PKN Orlen. Oznacza to dla spółki konieczność
optymalizacji struktury grupy kapitałowej oraz przygotowanie do wdrożenia modelu realizacji
środków zaradczych niezbędnych do przejęcia przez płocki koncern. Kierunkowe działania
wewnątrzorganizacyjne zostały już przyjęte przez Zarząd Grupy LOTOS. Połączenie tak dużych
podmiotów jak Grupa LOTOS, PKN Orlen i PGNiG to duże wyzwanie dla tych firm, ale również dla
otoczenia rynkowego. To wreszcie także zupełnie nowe możliwości rozwoju w ramach jednego
multienergetycznego koncernu, który przede wszystkim podniesie bezpieczeństwo energetyczne
Polski.
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Rok 2020 okazał się rokiem próby, z której Grupa LOTOS wyszła obronną ręka. Przed nami kolejne
wyzwania, które przyniosą nowe i ciekawe perspektywy dla spółki. Wierzę, że skorzystają na tym
zarówno nasi Pracownicy, Akcjonariusze, Kontrahenci, Partnerzy, Klienci oraz cała polska gospodarka.

Z wyrazami szacunku

Beata Kozłowska-Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS
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KLUCZOWE CZYNNIKI EFEKTYWNOŚCI (wyniki 2020)
Kluczowe Niefinansowe Wskaźniki Efektywności są monitorowane wyłącznie na poziomie
skonsolidowanym, tj. dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS.
jednostk
a

2019

2020

zmiana
r/r

tak

tak

tak

bez
zmian

tak

LTIF

3,4

3,5

+3,5%

<3

Dzienne wydobycie ropy

tys. boe
/d

21

20

-2%

30-50

Poziom rezerw 2P

mln boe

81,3

74,8

-8%

60

Przerób ropy w produkcji

mln ton

10,7

10,2

-0,4%

10,5

Liczba stacji paliw

szt.

506

513

+7

550

Emisje gazów cieplarnianych (zakres
1+2) na tonę przerobionej ropy

Mg CO2e
/Mg

0,205

0,22

+7%

↓

Zużycie energii pierwotnej na tonę
uzyskanego produktu

MJ/t

4 044

4 265

+5%

↓

Wskaźnik wypadkowości (wypadki
na 1000 pracowników)

n.d.

7,93

6,76

-15%

0

Satysfakcja klienta NPS (net
promoter score) – badanie oparte
na opinii klientów Programu
Navigator

NPS

pozytywn
y

pozytywn
y

bez
zmian

pozytywn
y trend

cel

Obszar zarządczy
Zdolność dywidendowa
Bezpieczeństwo LTIF
Obszar operacyjny

Obszar środowiska naturalnego

Obszar pracowniczy

Wybrane wyniki finansowe i operacyjne
10,2 mln ton przerób ropy
20,3 tys. boe średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego
74,8 mln boe rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego LOTOS
513 stacji paliw działających pod marką LOTOS
Ponad 80 obsługiwanych rynków na świecie
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12 punktów ładowania samochodów elektrycznych na trasie Trójmiasto – Warszawa

GRI [201-1]
 Podstawowe wyniki finansowe (mln zł)
Grupa Kapitałowa LOTOS
Przychody ze sprzedaży
EBITDA oczyszczona wg LIFO
Wynik brutto
Wynik netto
Przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej
Grupa LOTOS S.A.
Przychody ze sprzedaży
EBITDA oczyszczona wg LIFO
Wynik brutto
Wynik netto
Przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej

2019
29 493
2 861
1 692
1 153
2 130

2020
20 909
1 357
-1 653
-1 146
2 870

zmiana r/r
-29,1%
-52,6%
-197,7%
-199,4%
34,7%

26 313
1 167
955
834
1 008

17 737
-379
-1 138
-881
1 370

-32,6%
-132,5%
-219,2%
-205,6%
36,0%

 Wyniki społeczne
FTSE4Good akcje Grupy LOTOS po raz kolejny w londyńskim indeksie firm społecznie
odpowiedzialnych
5 473 pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS
416 liczba wolontariuszy realizujących działania społeczne
1 675 beneficjentów naszych inicjatyw wolontariackich
Około 14 mln PLN to łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie 148 projektów przez Fundację
LOTOS (wzrost o 75% r/r)
 Wyniki środowiskowe
99,7% odpadów niebezpiecznych zostało poddanych procesom odzysku i recyklingu
37,5 mln PLN koszty i nakłady inwestycyjne przeznaczone przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS na
zapobieganie szkodom i zarządzanie ochroną środowiska
10,8 mln PLN koszty utylizacji odpadów, redukcji emisji
Około 30% pobieranej przez nas wody było ponownie użyte

8

1. O Grupie LOTOS
1.1. GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS I JEJ OTOCZENIE
1.1.1. Determinuje nas zrównoważony rozwój
Jesteśmy świadomi naszego wpływu na otoczenie i środowisko, dlatego jako firma społecznie
odpowiedzialna w swojej działalności kierujemy się zasadami etycznymi.
Bardzo istotne jest dla nas przestrzeganie międzynarodowych norm, takich jak ISO 26000, w zakresie
ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwych praktyk
operacyjnych, zagadnień konsumenckich, zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności
lokalnej. Poprzez naszą działalność wspieramy również Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable
Development Goals, SDG) oraz przestrzegamy Zasad United Nations Global Compact.
Grupa LOTOS a Cele Zrównoważonego Rozwoju
LOTOS, jako firma odpowiedzialna ze strategicznym podejściem do zarządzania zrównoważonym
rozwojem, w swojej działalności uwzględnia również otoczenie społeczne i środowiskowe. Efektem
naszego podejścia jest podjęcie zobowiązania do wsparcia realizacji wybranych Celów
Zrównoważonego Rozwoju (SDG), ogłoszonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju z perspektywy Grupy Kapitałowej LOTOS
Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia
Cel 4. Dobra jakość edukacji
Cel 7. Czysta i dostępna energia
Cel 9. Przemysł, innowacyjność, infrastruktura
Cel 13. Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom
Cel 14. Życie pod wodą
Od dawna jesteśmy liderem we wdrażaniu zrównoważonego podejścia w działalności biznesowej.
Również w tak ważnym aspekcie, jak współpraca na rzecz naszej wspólnej planety i przyszłości
kolejnych pokoleń, nie mogło nas zabraknąć. Chcemy swoimi działaniami dawać przykład zarówno
innym firmom, jak i naszym pracownikom oraz klientom, że warto wspólnie realizować
przedsięwzięcia na rzecz zrównoważonej przyszłości. Właśnie taką wizję zakładają Cele
Zrównoważonego Rozwoju.

Filary naszego strategicznego podejścia do zrównoważonego rozwoju:




odpowiedzialność społeczna
odpowiedzialność za środowisko naturalne
odpowiedzialność biznesowa

GRI [203-2] [103-1, 103-2, 103-3]
Jako jedna ze strategicznych firm dla polskiej gospodarki, Grupa Kapitałowa LOTOS bardzo silnie
oddziałuje na swoje otoczenie, zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Dla LOTOSU niezwykle
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ważne jest, by działalność biznesowa uwzględniała potrzeby społeczeństwa oraz wyzwania
środowiskowe występujące w obszarach oddziaływania. Jesteśmy drugą największą spółką paliwową
w Polsce i mamy kluczowe znaczenie dla kraju jako pracodawca, podatnik, sponsor, darczyńca,
partner dla licznych dostawców, instytucji i organizacji. Współpracujemy z małymi i średnimi
przedsiębiorcami. Jako stabilny pracodawca w regionie, LOTOS zapewnia miejsca pracy wielu
mieszańcom okolic naszych zakładów produkcyjnych. Dodatkowo, poprzez współpracę z
kontrahentami z regionu przyczyniamy się do budowy oraz utrzymywania miejsc pracy dla naszych
partnerów biznesowych. Jesteśmy bardzo ważnym płatnikiem podatków w regionach naszego
oddziaływania. Od lat zasilamy budżet Gdańska odprowadzając podatki do kasy miasta. W 2019 r.
kwota ta wyniosła 189 941 000 zł, natomiast w 2020 r. kwota z tytułu podatków wyniosła aż 213 216
000 zł.
Jednocześnie dążymy do przyczyniania się do trwałego rozwiązywania problemów społecznych i
środowiskowych, istotnych dla interesariuszy, m.in. w aspekcie środowiskowym – nowe, ekologiczne
inwestycje przyczyniają się do poprawy klimatu. Dla przykładu, wdrożenie programu LDAR (Leak
Detection and Repair) do wykrywania i usuwania nieszczelności w obrębie instalacji produkcyjnych
oraz budowa nowej instalacji VRU (vapour recovery unit) do odzysku oparów z nalewu cystern
zapewniają lepszą kontrolę i redukcję emisji niezorganizowanej węglowodorów do powietrza.
Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS również bardzo intensywnie angażują się w działania na rzecz
otoczenia. Wraz z mieszkańcami sąsiadujących miejscowości tworzą społeczność, która bardzo często
integruje biznes, samorządy i szkolnictwo wyższe. Takie inicjatywy przynoszą długotrwałe korzyści
wszystkim uczestnikom relacji.
1.1.2. Nowoczesność i efektywność w wydobyciu i przerobie ropy
W celu poprawy efektywności handlowej, nieustająco optymalizujemy procesy rafineryjne i
logistyczne.
W podstawowej działalności koncentrujemy się na trzech obszarach:




poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów;
przerobie ropy naftowej;
handlu produktami naftowymi.

Naszą działalność dzielimy na dwa segmenty:
1. poszukiwawczo-wydobywczy;
2. produkcji i handlu.


Segment poszukiwawczo-wydobywczy

Zadaniem obszaru jest pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz
związana z tym działalność pomocnicza, transportowa i serwisowa.
Jesteśmy jedynym koncernem prowadzącym wydobycie w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej
Morza Bałtyckiego. Poza krajem wydobywamy surowce na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz
na terytorium Litwy.


Segment produkcji i handlu

Zadaniem obszaru jest przerób surowca oraz wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, jak
również ich sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz działalność pomocnicza, transportowa i serwisowa.
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Działalność handlowa Grupy Kapitałowej LOTOS w 2020 r. prowadzona była w ramach Grupy LOTOS
oraz jej spółek zależnych: LOTOS Paliwa, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, LOTOS-Air BP. Jesteśmy efektywni
– nowe technologie, które wykorzystujemy w procesach produkcyjnych, pozwalają nam przetworzyć
aż 95% z każdej baryłki ropy w paliwa wysokiej jakości. Z pozostałych 5%, tzw. ciężkiej pozostałości po
przerobie, powstaje asfalt, który sprzedajemy naszym kontrahentom.

Mapa Obszaru Wydobycia Grupy Kapitałowej LOTOS

1.1.3. Produkty i usługi
GRI [102-2, 102-4, 102-6, 102-7]
Produkty Grupy Kapitałowej LOTOS sprzedawane są przede wszystkim w Polsce oraz innych krajach
europejskich, w tym w Niemczech, Holandii, Belgii, Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Estonii i
Czechach.
Asortyment produktów i usług dostępnych pod naszą marką jest bardzo szeroki. Znajdują się wśród
nich wysokiej jakości paliwa silnikowe, oferowane m.in. na stacjach paliw zlokalizowanych w całej
Polsce, szeroka gama olejów smarowych (np. samochodowych i przemysłowych), różnego rodzaju
asfalty drogowe bądź przemysłowe, specjalistyczne paliwo lotnicze JET A1, a także sygnowane naszą
marką liczne usługi, m.in. logistyczne czy serwisowe.
W ramach Grupy Kapitałowej LOTOS oferujemy cały wachlarz produktów i usług, m.in.:


najwyższej jakości paliwa (w tym paliwo lotnicze i żeglugowe);



szeroką gamę olejów o najwyższych parametrach technologicznych – dla motoryzacji,
rolnictwa, przemysłu, ale też dla statków czy nawet pojazdów techniki wojskowej;
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asfalty drogowe, modyfikowane MODBIT (w tym asfalty wysokomodyfikowane MODBIT
HIMA), WMA (pozwalające wyprodukować mieszanki mineralno-asfaltowe) czy przemysłowe;



przewozy kolejowe.

GRI [416-1] [103-1, 103-2, 103-3]
Nasze produkty, a zdrowie i bezpieczeństwo
Każdy klient ma możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania
naszych produktów w wersji elektronicznej lub bezpośrednio w miejscu ich sprzedaży. Spółki Grupy
Kapitałowej LOTOS realizują obowiązek udostępniania informacji o produktach zgodnie z wytycznymi
wynikającymi z przepisów prawa. Dla wszystkich produktów wytwarzanych w naszych spółkach
opracowane zostały Informacje o Produkcie lub Karty Charakterystyki, które są sporządzane na
podstawie obowiązujących wymagań międzynarodowych. Wszystkie nasze działania są realizowane
zgodnie z unijnymi rozporządzeniami REACH1 (Registration, Evaluation and Authorisation of
Chemicals) i CLP2 (classification, labelling and packaging). Dla każdej substancji wchodzącej w skład
oferowanych przez nas produktów, utrzymujemy aktualną dokumentację rejestracyjną. W
dokumentacji zawarte są dane m.in. dotyczące parametrów fizykochemicznych, wpływu na zdrowie
czy środowisko. Niezwykle istotna jest również klasyfikacja pod względem zagrożeń. Na bieżąco
sprawdzamy zawartość substancji szczególnie niebezpiecznych.

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 18 grudnia 2006 r. nr 1907/2006 w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów.
2
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, dalej zwane CLP.
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Nasze marki:

Dokładamy wszelkich starań, by nasze stacje paliw stopniowo stawały się coraz bardziej „zielone”. W
ramach sieci działa 12 stacji ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych wzdłuż autostrad
A1 i A2 pomiędzy Warszawą a Gdańskiem. Tworzą one tzw. Niebieski Szlak. Zgodnie z przyjętą
strategią zamierzamy do końca 2022 r. zwiększyć liczbę punktów do 130.
Już niedługo Grupa LOTOS stanie się pierwszym w Polsce producentem oczyszczonego wodoru i
wybuduje dwie stacje umożliwiające jego tankowanie. Pod koniec 2018 r. zapadła decyzja o
dofinansowaniu ze środków UE projektu Pure H2, tj. instalacji do oczyszczania i dystrybucji wodoru.
Modernizacja mająca na uwadze troskę o środowisko to temat, który podejmują również LOTOS Lab i
LOTOS Kolej. Do 2022 r. mają powstać dwa prototypy lokomotyw manewrowych z nowoczesnymi
napędami hybrydowymi.
Dokładamy wszelkich starań, żeby zarówno nasza działalność, jak i oferowane przez nas produkty
były bezpieczne na każdym etapie łańcucha wartości. Spółka LOTOS Lab skrupulatnie bada stosowane
przez nas półprodukty, produkty, komponenty i dodatki uszlachetniające do produkcji paliw, olejów i
asfaltów, a także wodę wykorzystywaną do produkcji mediów energetycznych oraz ścieki.
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GRI [102-42, 102-43]
1.1.4. Człowiek na pierwszym miejscu
Dla Grupy Kapitałowej LOTOS zawsze najważniejsi są ludzie. Nasi interesariusze mają wpływ na to, jak
wytwarzamy zarówno wartość ekonomiczną, jak i społeczną oraz środowiskową.
Przy podejmowaniu decyzji pamiętamy o tych wartościach i dążymy do budowania dobrych i
trwałych relacji z naszym otoczeniem.
Wewnątrz organizacji i w kontaktach z kontrahentami bądź klientami dbamy o bezpieczeństwo i
poszanowanie ludzkiej godności. Dotyczy to osób, które na co dzień występują w barwach LOTOSU, a
także tych, z którymi współpracujemy w działaniach operacyjnych i komunikacyjnych.
Jakość relacji jest nie tylko celem samym w sobie – przekłada się ona również na obopólną korzyść.
Stąd nasze starania o owocny dialog zarówno z otoczeniem społecznym, jak i rynkowym.
Do naszych najważniejszych działań w tym obszarze należą:


systematyczne badanie satysfakcji klientów i kontrahentów,



regularna wymiana informacji z uczestnikami rynku kapitałowego (z wykorzystaniem serwisu
Relacji Inwestorskich),



udział w licznych konferencjach inwestorskich,



kontakty z regulatorami oraz organizacjami kontrolnymi i monitorującymi,



dialog z pracownikami wykraczający poza bieżące sprawy związane z pracą, a także
systematyczne rozmowy ze związkami zawodowymi, Radą Pracowników,



regularne pomiary poziomu satysfakcji z pracy osób zatrudnionych.

GRI [102-40]
Mapa interesariuszy
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Klienci dobrze nas oceniają
Opinia i oczekiwania naszych klientów są dla nas ważnym źródłem informacji i inspiracji do
dalszego rozwoju działalności. Wskaźnik przywiązania klientów w 2020 r. wyniósł 77 punktów, co
oznacza wysoki poziom zadowolenia i silny związek Klientów z firmą. Najważniejszym elementem
wpływającym na zadowolenie klientów i wybór produktów LOTOS jest dostępność produktów oraz
ich jakość. Klienci wysoko cienią również obsługę logistyczną oraz kompetencje pracowników.

Typologia klientów

Zadowolenie ze współpracy z Grupą LOTOS (odpowiedź na pytanie „Jak oceniasz współpracę z
Grupą LOTOS?”)

1.1.5. Łańcuch wartości
GRI [102-9]
Działalność w Grupie Kapitałowej LOTOS opiera się na modelu zarządzania segmentowego, który
buduje pełen łańcuch tworzenia wartości – od wydobycia po sprzedaż gotowych produktów.
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Realizujemy nasze działania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i polityką bezpieczeństwa
energetycznego. Dbamy, żeby nasz wpływ na środowisko naturalne, ludzi oraz gospodarkę był jak
najkorzystniejszy i przynosił zarówno wzrost wartości grupy, jak i korzyści dla jej interesariuszy.
GRI [102-10]
Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS obejmuje następujące procesy:


Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu

Jest ono zlokalizowane na terenie trzech krajów: Polski, Litwy oraz Norwegii (największego gracza w
regionie). Główna część wydobycia (71%) pochodzi z Norwegii. Rezerwy 2P grupy znajdują się w
większości pod dnem Morza Bałtyckiego (62%) oraz Morza Norweskiego (35%).


Przerób ropy naftowej

Do Grupy Kapitałowej LOTOS należy jedna z najnowocześniejszych i najmłodszych rafinerii w Europie
zlokalizowana w Gdańsku. Jej nominalne moce przerobowe wynoszą około 10,5 mln ton ropy
naftowej rocznie. Posiada unikalne połączenie kanałów zaopatrzenia w surowiec drogą lądową, ze
wschodu, za pośrednictwem sieci rurociągów PERN oraz drogą morską poprzez Naftoport. Dostęp
kanałów zaopatrzenia pozwala na dywersyfikację dostaw surowca, a także płynną reakcję na
zmienność cen produktów naftowych i gatunków rop naftowych. Dominującym gatunkiem
przerabianej w Gdańsku ropy jest rosyjska ropa Ural. Pozostałą część surowca stanowią ropy naftowe
importowane z innych kierunków, m.in. z Arabii Saudyjskiej oraz ze złóż eksploatowanych przez spółki
należące do Grupy Kapitałowej LOTOS. W wyniku przerobu ropy naftowej rafineria wytwarza
następujące główne produkty: paliwa (benzynę bezołowiową, olej napędowy, lekki olej napędowy),
paliwo lotnicze, asfalty, ciężki olej opałowy. Zakład w Gdańsku posiada najwyższy w Polsce i jeden z
najwyższych w Europie, współczynnik złożoności procesu przeróbczego (Wskaźnik Kompleksowości
Nelsona).


Dystrybucja i sprzedaż

Paliwa wytworzone w rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku są sprzedawane na krajowym rynku
detalicznym wyłącznie za pośrednictwem sieci stacji paliw własnych i partnerskich. Natomiast na
rynku hurtowym odbiorcami produktów są międzynarodowe koncerny, Agencja Rezerw
Materiałowych i Agencja Mienia Wojskowego, krajowi odbiorcy hurtowi oraz niezależni operatorzy.
Na koniec 2020 r. w Polsce działało 513 stacji paliw z logo LOTOS, w tym 23 tzw. Miejsca Obsługi
Podróżnych przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz drogach ekspresowych S3 i S7. Koncern
współpracuje też z partnerem zewnętrznym w ramach franczyzy korporacyjnej dotyczącej restauracji
Subway.
Grupa Kapitałowa LOTOS dostarcza swoje produkty do odbiorców m.in. za pośrednictwem kolei
poprzez swoją spółkę LOTOS Kolej. Oprócz przewozu produktów Grupy LOTOS, spółka ta świadczy
także usługi w zakresie przewozów innych towarów, w tym niebezpiecznych. Posiada m.in. umowę z
Siłami Zbrojnymi RP na przewóz paliwa lotniczego F34. W swej działalności w zakresie dystrybucji
paliw, Grupa LOTOS wykorzystuje ponadto: nowoczesny terminal paliwowy dla autocystern
zlokalizowany w Czechowicach-Dziedzicach, bazy paliw w Poznaniu, Piotrkowie Trybunalskim, Jaśle i
Rypinie.
GRI [102-45]
Struktura Grupy Kapitałowej LOTOS
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Stan na 31 grudnia 2020 r.

1) Skarb Państwa – 0,01% 2) Komandytariusz, 3) Komplementariusz
4) CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. – 50% 5) CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. – Komandytariusz
6) BP Europa SE – 50% 7) Odin Energi A/S – 50% spółki klasyfikowane jako wspólne przedsięwzięcia, niewchodzące w skład GK LOTOS.
Ponadto Grupa LOTOS S.A.:
- posiada 8,97% udziałów w kapitale zakładowym P.P.P.P. „Naftoport” Sp. z o.o. (spółce należącej do Grupy Kapitałowej PERN z Płocka)
- posiada 17,3% akcji w spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A.

1.1.6. LOTOS w Rankingach ESG


Rating Sustainalytics

Sustainalytics ocenia zrównoważony rozwój spółek giełdowych na podstawie ich wyników w zakresie
zarządzania środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (Environmental, Social, and
Corporate Governance – ESG). Tworząc ESG Risk Rating analizuje ekspozycję instytucji na ryzyko
związane z ESG oraz jakość zarządzania danym ryzykiem. Profil ryzyka ESG Grupy LOTOS został
oceniony jako ryzyko średnie i otrzymał łącznie 28,8 pkt. (w skali 1–100, gdzie 1 to ryzyko małe;
raport z października 2020 r.).


Rating MSCI

Ratingi MSCI ESG Rating obliczane są przez amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley. Firmy
oceniane są w skali od AAA do CCC” według ich narażenia na ryzyko ESG i tego, jak dobrze zarządzają
tym ryzykiem w porównaniu z konkurencją. Grupa LOTOS otrzymała rating ESG Average (BBB) od
MSCI (stan na grudzień 2020 r.). Grupa uzyskała m.in. wynik 5,6 pkt. (na 10 możliwych) w obszarze
ładu korporacyjnego. Firmy poddawane są szczegółowej analizie w kluczowych obszarach:
zarządzania, społecznym i środowiskowym.


S&P Global ESG Score
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S&P Global ESG Scores zapewnia pomiar istotnych pod względem finansowym czynników ESG firmy.
Opiera się on na SAM Corporate Sustainability Assessment, analizie kryteriów ESG. S&P Global ESG
Score dla Grupy LOTOS wyniósł 19 punktów (stan na luty, 2021 r.). Grupa LOTOS otrzymała 15 pkt. w
obszarze środowiska, 21 pkt. w obszarze społecznym i 20 pkt. w obszarze ładu korporacyjnego i
wyników finansowych.


ESG Corporate Rating

ISS-oekom, twórca ratingu ESG Corporate, realizuje badania i ratingi ESG na poziomie krajów i
przedsiębiorstw. W analizie przeprowadzonej w 2018 r. przez ISS-oekom Grupa LOTOS otrzymała
rating C.


Indeks WIG ESG

Indeks obejmuje firmy należące do indeksów WIG20 i WIG40. Wagi spółek w indeksie zależą od liczby
akcji w wolnym obrocie, skorygowanej na podstawie rankingu ESG oraz oceny stosowania zasad
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Na dzień 30 listopada 2020 r. nasz współczynnik
ESG wyniósł 0,7, a współczynnik Kodeksu Dobrych Praktyk 1,00.


Indeks FTSE4good

W 2020 r. Grupa LOTOS utrzymała miejsce w indeksie FTSE4Good. To światowe zestawienie firm,
które przykładają dużą wagę do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Seria indeksów FTSE4Good
mierzy wyniki firm mogących pochwalić się dobrymi praktykami w obszarze ESG. Od 2018 r. akcje
Grupy LOTOS zostały włączone przez globalną agencję ratingową FTSE Russel do londyńskiego
indeksu firm społecznie odpowiedzialnych FTSE4Good. W 2020 r. Grupa LOTOS otrzymała wynik 3,5
pkt (skala od 0 do 5). W poszczególnych kategoriach otrzymaliśmy oceny: obszar środowiska – 3 pkt.,
obszar społeczny – 2,9 pkt. W obszarze ładu korporacyjnego uzyskaliśmy wysoką notę – 4,5 pkt.
•

Refinitiv

Grupa LOTOS jest również obecna w ratingu realizowanym przez Refinitiv, który jest częścią LSEG
(London Stock Exchange Group). Ocenia działania firmy w obszarze zaangażowania i skuteczności ESG
w 10 głównych tematach, opierając się na publicznie dostępnych i podlegających audytowi danych.
Ocena Grupy LOTOS wyniosła 60 pkt (maksymalna liczba punktów do uzyskania to 100).
•

Bloomberg ESG Rating

Działalność ESG Grupy LOTOS oceniana jest również w cenionym międzynarodowym zestawieniu
Bloomberg ESG. W ocenie brane pod uwagę są kwestie ładu korporacyjnego, społeczne, w tym w
szczególności dotyczące obecności kobiet, czy rotacji pracowników, a także kwestie środowiskowe.
Ogólny wynik firmy wyniósł 51,7.

1.1.7. Członkostwa w organizacjach branżowych i CSR
Nasze spółki oraz przedstawiciele firmy są członkami wielu polskich i międzynarodowych organizacji,
z których część zrzesza specjalistyczne podmioty z sektora paliwowego, energetycznego oraz
chemicznego.
GRI [102-12]
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Jesteśmy też członkiem organizacji biznesowych działających na rzecz rozwoju gospodarczego
naszego kraju oraz tych propagujących idee społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social
responsibility – CSR).
Organizacje i stowarzyszenia, których członkiem w 2020 r. była Grupa LOTOS
Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC)
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN)
Fuels Europe (European Petroleum Refiners Association)
Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej (PKŚRE)
Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza ISP 3
Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych
Związek Pracodawców Business & Science Poland (BSP)
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy
Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000
Polskie Forum ISO 9000
Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych
Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Gdańsku
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK)
Pracodawcy Pomorza
Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”
Hydrogen Europe

w tym organizacje propagujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu:
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
United Nations Global Compact

GRI [102-13]
Wybrane organizacje i stowarzyszenia, których członkiem w 2020 r. były spółki Grupy Kapitałowej
LOTOS
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
ATIEL
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European Lubricating Greases Institute
Polski Komitet Normalizacyjny
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
Stowarzyszenie Polskie Forum Przemysłu Offshore
Fundacja Bezpieczne Górnictwo
Związek Pracodawców Forum Okrętowe
Polskie Forum Technologii Morskich
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
Koło Stowarzyszenie Wychowanków AGH
Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Railway Business Forum
Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
Centrum Efektywności Energetycznej Kolei
Netzwerk Europaeischer Eisenbahnen
Polskie Stowarzyszenie Wagony Prywatne
Stowarzyszenie Niemieckich i Austriackich Właścicieli Wagonów VPI
AVV, General Contract of Use for Wagons
Internationaler Controller Verein
Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
UIC ATTI (Agreement on freight Train Transfer Inspection)

1.1.8. Nagrody i wyróżnienia
Cieszymy się, że nasze zaangażowanie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu przynosi
korzyści wielu podmiotom, a jednocześnie jest wysoko oceniane przez ekspertów. Dowodem tego
uznania są liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane Grupie LOTOS.
Otrzymane nagrody i wyróżnienia są dla nas potwierdzeniem właściwego kierunku – poświęcenia
należytej uwagi naszym relacjom z pracownikami, poprawie bezpieczeństwa w miejscu pracy,
relacjom z inwestorami i partnerami biznesowymi, ochronie środowiska oraz działaniom
prospołecznym.
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Grupa LOTOS już kolejny rok z rzędu została uhonorowana Srebrnym Listkiem CSR w
corocznym plebiscycie organizowanym przez Tygodnik Polityka i firmę doradczą Deloitte.
Wyróżnienie to przyznawane jest przedsiębiorstwom, które w codziennej działalności
wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej, ujęte w normie ISO 26000.
Jednocześnie organizatorzy postanowili wyróżnić 13 inicjatyw firm na rzecz klimatu, które
mogą być inspiracją dla innych firm pod względem tematyki, skali lub sposobu realizacji.
Grupa LOTOS znalazła się w tym gronie za realizację kompleksowego wieloletniego programu
LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie.
Grupa LOTOS znalazła się wśród liderów Rankingu Odpowiedzialnych Firm zajmując piąte
miejsce w klasyfikacji generalnej, oraz pierwsze miejsce w swojej branży, czyli kategorii
Paliwa, energetyka, wydobycie. Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie spółek
działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości systemu zarządzania odpowiedzialnością
społeczną biznesu. Organizatorem Rankingu jest Koźmiński Business Hub, natomiast
partnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za weryfikację odpowiada
Deloitte, partnerem medialnym zaś jest „Dziennik Gazeta Prawna”.
15 dobrych praktyk Grupy LOTOS umieszczono w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Wśród wyróżnionych praktyk znalazły się: Kierunek Bałtyk, Niebieski Szlak, Portal dla
Dostawców, Dni BHP, Szukamy Następców Mistrza, Program Wolontariatu Pracowniczego,
LOTOS – Mistrzowie w pasach, Wsparcie na starcie, Dzień Techniki Kolejowej, Zdolni z
LOTOSEM i Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM.

Pozostałe nagrody i wyróżnienia dla Grupy Kapitałowej LOTOS w 2020 r.
1. Spółka LOTOS Oil otrzymała złote godło Konsumencki Lider Jakości 2020 w kategorii "Oleje
silnikowe" w sierpniu 2020 r.
2. LOTOS Kolej zajęła trzecie miejsce w kategorii: „Przychody z deklarowanej głównej
działalności – transport” w Rankingu Firm TSL w kategorii uwzględniającej spółki transportowe.
W zestawieniu uwzględniono najważniejsze firmy reprezentujące sektory transportu, spedycji i
logistyki.
3. Karta LOTOS Biznes już po raz czwarty została wybrana jako najlepsza karta paliwowa
ogólnopolskiego plebiscytu Fleet Derby. Z kolei koncept Niebieski szlak, który pierwszy raz został
zgłoszony do konkursu, zwyciężył w kategorii Elektromobilność.
4. Karta LOTOS Biznes zdobyła I miejsce w kategorii "Karty flotowe" w plebiscycie Konsumencki
Lider Jakości 2020. Organizatorem programu jest redakcja Strefy Gospodarki – dodatku do
Dziennika Gazety Prawnej.
5. Forum Liderów, działające przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy nagrodziło Grupę
LOTOS prestiżową Zieloną Kartą Bezpiecznej Pracy. Wyróżnienie przyznano w uznaniu aktywnych
i skutecznych działań realizowanych przez Spółkę na rzecz poprawy warunków, bezpieczeństwa i
ochrony pracowników w miejscu pracy.
6. Podczas VII edycji Kongresu Polska Chemia Grupa LOTOS otrzymała honorowy tytuł
Ambasadora Polskiej Chemii, za aktywne działania na rzecz polskiego sektora chemicznego.
1.1.9. Kalendarz najważniejszych wydarzeń
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•
W siedzibie Grupy LOTOS w Gdańsku podpisano 14 stycznia umowy związane z rozbudową i
modernizacją terminala paliw w Piotrkowie Trybunalskim. Właścicielem obiektu jest spółka LOTOS
Terminale odpowiedzialna w ramach grupy kapitałowej za magazynowanie i dystrybucję paliw na
terenie całego kraju. Inwestycję zrealizuje KB Pomorze.
•
W lutym LOTOS Kolej otrzymała certyfikat bezpieczeństwa wydany przez czeski organ
nadzorczy, Drážní Úřad, obowiązujący do 19 października 2024 r. Umożliwi to rozszerzenie
działalności o Republikę Czeską.
•
W marcu pomyślnie zakończył się bankowy ruch testowy instalacji Projektu EFRA – kamienia
milowego strategii Grupy LOTOS, która stała się przez to efektywniejsza i bardziej ekologiczna.
•
Pod koniec marca Grupa LOTOS, LOTOS Paliwa i Remontowa LNG Systems podpisały umowę
na budowę pilotażowej stacji dokującej LNG na stacji paliw LOTOS w Gdańsku-Osowej.
•
Platforma Petro Giant, należąca do spółki LOTOS Petrobaltic, rozpoczęła rekonstrukcję
pierwszego z siedmiu odwiertów na bałtyckim złożu B3. Celem działań rozpoczętych w marcu jest
zwiększenie wydobycia węglowodorów z polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. To
pierwsze zadanie tej największej jednostki należącej do gdańskiego koncernu. Prace objęły
rekonstrukcję w sumie siedmiu odwiertów: B3-5, B3-6, B3-8, B3-13, B3-14, B3-15. W efekcie na złożu
B3 na Bałtyku będzie można w dalszym ciągu prowadzić bezpieczne wydobycie. Podniosą się też
wydajność i parametry wydobycia.
•

W maju zakończono studium wykonalności projektu terminala LNG małej skali w Gdańsku.

•
Spółka LOTOS Oil, zajmująca się produkcją i dystrybucją olejów oraz smarów, wdrożyła w
maju plan Razem w przyszłość. Program wyszedł naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów oraz
wzmocnił pozycję rynkową środków smarnych marki LOTOS w dziedzinie dystrybucji. Program
wdrożony przez spółkę LOTOS Oil, wpisujący się w tarczę antykryzysową rządu premiera Mateusza
Morawieckiego, stanowił wsparcie dla wielu branż polskiej gospodarki.
•
W czerwcu Grupa LOTOS, 3 spółki z Grupy Azoty, Hyundai Engineering oraz KIND zawarły
umowy na finansowanie projektu petrochemicznego „Polimery Police”.
•
Paliwo Grupy LOTOS dotrze na największą wyspę Norwegii na Morzu Arktycznym i pomoże
polskim naukowcom w badaniach nad zmianami klimatycznymi. To efekt wygranego przetargu na
dostawy paliwa dla Polskiej Akademii Nauk (PAN). 4 czerwca na pokład statku płynącego na
Spitsbergen załadowano 2 cysterny oleju napędowego IZ40, który doskonale radzi sobie w
ekstremalnych warunkach.
•
Ministerstwo Klimatu rozpoczęło prace nad strategią wodorową Polski do 2030 r. O
podstawowych celach tego dokumentu przedstawiciele resortu poinformowali 7 lipca 2020 r. w
Warszawie. W trakcie spotkania podpisano także list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz
budowy gospodarki wodorowej z najważniejszymi spółkami sektora energetycznego i
transportowego. Sygnatariuszem tego porozumienia została również Grupa LOTOS.
•
Grupa LOTOS podpisała porozumienie o współpracy z PKN ORLEN i Skarbem Państwa.
Dotyczy ono sfinalizowania procesu nabycia przez PKN ORLEN akcji Grupy LOTOS od Skarbu Państwa.
Transakcja ma skutkować przejęciem bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą
LOTOS przez PKN ORLEN. Porozumienie podpisano 18 sierpnia 2020 r. Sygnatariusze porozumienia
potwierdzili, że warunkiem przeprowadzenia transakcji będzie realizacja środków zaradczych
wynegocjowanych z Komisją Europejską. Obie spółki zadeklarowały współpracę umożliwiającą ich
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wykonanie. Ponadto spółki zobowiązały się współpracować ze Skarbem Państwa, celem umożliwienia
analizy zakresu środków zaradczych oraz wypracowania zakresu i struktury transakcji.
•
W sierpniu zakończył się projekt budowy systemu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń
(Continuous Emission Monitoring System, CEMS). System pomaga w analizie pracy rafinerii przy
przerobie różnych gatunków rop. Dzięki temu widać, jak produkcja wpływa na środowisko naturalne.
CEMS to zespół urządzeń dla osób zajmujących się procesami technologicznymi wpływającymi na
środowisko. Oprócz analizy pracy rafinerii w różnych warunkach, pozwala wykryć ewentualne
zagrożenia, np. nieszczelności procesowe, które zasiarczają gaz opałowy.
•
Spółka LOTOS Lab kupiła nowoczesne urządzenie do analizy stabilności i kompatybilności rop
naftowych. Aparat o wartości ok. 100 tys. euro dotarł do spółki na początku września. To pierwszy
tego typu sprzęt w LOTOSIE. Pozwoli on jeszcze bardziej precyzyjnie określić parametry
przerabianego surowca, co przełoży się na konkretne korzyści biznesowe.
•
Rzeszów to kolejne miasto, z którym Grupa LOTOS będzie współpracować w zakresie dostaw
wodoru oraz związanej z tym infrastruktury dla pojazdów z ogniwami paliwowymi. List intencyjny w
tej sprawie podpisano 22 października. Wcześniej (w maju 2020 r.) podobną współpracę zawiązano z
miastem Tczew. Równolegle gdański koncern podpisał porozumienie ze spółką Autosan, która do
napędu swoich autobusów będzie testować wodór wytworzony przez Grupę LOTOS.
•
Koncern włączył się w pierwszą kampanię społeczno-edukacyjną promującą elektromobilność
w Polsce. Inicjatywa Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu oraz Polskiego Stowarzyszenia Paliw
Alternatywnych wystartowała 27 października. Celem kampanii elektromobilni.pl jest budowa wiedzy
i zaufania społecznego do zero- i niskoemisyjnych środków transportu.
•
Grupa LOTOS, PKN Orlen oraz ENERGA rozpoczęły analizy możliwości realizacji wspólnej
inwestycji elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku. Inwestycja miałaby powstać do lipca 2026 r. 2
listopada 2020 r. spółki podpisały list intencyjny w tej sprawie. Celem porozumienia było
wypracowanie założeń oraz warunków projektu budowy elektrowni gazowo-parowej, nazywanej w
skrócie CCGT (z ang. Combined Cycle Gas Turbine). Współpracujące przy tej inwestycji spółki ustaliły
zarówno warunki prawne i techniczne realizacji tego projektu, jak również zasady jego finansowania.
•
Na początku grudnia uruchomiono instalację Węzła Odzysku Wodoru, która przyczyni się do
zwiększenia produkcji wysokomarżowych produktów oraz zmniejszenia emisji CO2.
•
Grupa LOTOS rozpoczęła program inwestycyjny Green H2, w ramach którego zbuduje
wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru. To kolejny etap wspólnej inicjatywy
rozpoczętej w maju z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi.
•
22 grudnia 2020 r. Grupa LOTOS wytworzyła pierwsze w historii biokomponenty: biopropan i
biokomponenty oleju napędowego.

1.2. STRATEGIA
1.2.1. Model tworzenia wartości
Model Tworzenia Wartości Grupy Kapitałowej LOTOS powstał w wyniku gruntownych analiz
światowego rynku ropy i długoterminowych prognoz jego rozwoju. Dzięki tak stworzonemu
modelowi realizujemy nasz rozwój w sposób stabilny i bezpieczny. Jednocześnie wiemy, jak ważny dla
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rozwoju firmy jest wpływ otoczenia – czynników wewnętrznych i zewnętrznych – na spójny i
zrównoważony rozwój grupy.

1.2.2. Nasze kapitały
Zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS jest strategicznym planem działania, opartym na
kluczowych wskaźnikach efektywności. W procesie tworzenia wspólnej wartości dużą wagę
przywiązujemy do efektywnego zarządzania posiadanymi kapitałami i właściwego wykorzystania ich
potencjału oraz możliwości w poszczególnych segmentach działalności grupy. Wiemy jak ważne jest
spójne zarządzanie wszystkimi sześcioma kapitałami, gdyż tylko takie zintegrowane działanie może
przynieść najlepsze efekty zarówno dla firmy, jak i otoczenia.
Rozsądne gospodarowanie i pomnażanie kapitału finansowego pozwala nam na inwestycje w zasoby
niefinansowe Grupy Kapitałowej LOTOS, które z czasem generują kolejne zyski. Od lat konsekwentnie
inwestujemy w doskonalenie procesów wydobycia i produkcji, rozwój pracowników i budowanie
kultury innowacji wewnątrz organizacji oraz tworzenie innowacyjnych produktów oraz wdrażanie
nowych pomysłów wraz z naszymi partnerami. Nieustannie myślimy też nad rozwiązaniami mającymi
na celu ograniczanie naszego śladu środowiskowego. Staramy się również wywierać pozytywny
wpływ społeczny poprzez działalność charytatywną i sponsoringową.
•

Kapitał środowiskowy

Zarządzanie kapitałem
Jako organizacja, w której funkcjonują zakłady z przemysłu paliwowego i energetycznego, zarządzamy
kompleksowo naszym wpływem na środowisko – realizujemy wytyczne krajowe i międzynarodowe,
realizujemy założenia wewnętrznych polityk. W Grupie LOTOS w ramach Zintegrowanego Systemu
Zarządzania, w skład którego wchodzi m.in. System Zarządzania Środowiskowego, funkcjonuje Plan
monitorowania środowiskowego. Stale monitorujemy wyniki dla poszczególnych wskaźników i
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oceniamy ich wpływ na otoczenie. Więcej na temat można znaleźć w rozdziale dotyczącym
środowiska.
Jednym z kluczowych aspektów naszego działania jest włączenie się we wspólną walkę na rzecz
ograniczenia zmian klimatu. Ryzyka i szanse związane z klimatem są jednym z elementów
kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Działamy intensywnie i
wielowymiarowo na rzecz ograniczenia zużycia energii, lepszego wykorzystania produktów oraz
ograniczenia emisji do atmosfery. Do działań korzystnych dla klimatu zachęcamy również naszych
klientów, dostosowując m.in. nasze stacje. Na kolejnych stacjach powstały stacje ładowania dla
samochodów elektrycznych.
Grupa LOTOS jest aktywna także w obszarze budowania świadomości zastosowania wodoru. To m.in.
z naszej inicjatywy powstał Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych,
którego misją jest inicjowanie działań na rzecz wzrostu znaczenia technologii wodorowych. LOTOS
uczestniczy także w Pakiecie na Rzecz Czystego Transportu oraz w pracach Ministerstwa Klimatu nad
narodową strategią wodorową.
WKŁAD (stan na koniec 2019 r.)
Łączne zużycie ropy: 10 672 434 l
Łączne zużycie produktów końcowych: 11
183 428 t
Całkowite zużycie energii: 33 456 174 GJ
Łączne emisje bezpośrednie gazów
cieplarnianych: 2 027 970 t CO2e
•

REZULTAT (stan na koniec 2020 r.)
Łączne zużycie ropy: 10 197 000 l
Łączne zużycie produktów końcowych: 11
138 626 t
Całkowite zużycie energii: 34 740 518,65GJ GJ
Łączne emisje bezpośrednie gazów
cieplarnianych: 2 090 948 t CO2e

Kapitał produkcyjny

Zarządzanie kapitałem
Grupa LOTOS posiada jedną z najmłodszych i najbardziej nowoczesnych rafinerii w Europie. Jesteśmy
koncernem naftowym zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą
hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jesteśmy także producentem i dostawcą
m.in. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego do celów opałowych (lekki olej opałowy), paliwa
lotniczego oraz ciężkiego oleju opałowego. Koncern specjalizuje się także w produkcji i sprzedaży
olejów smarowych i asfaltów. Cały czas inwestujemy w coraz bardziej efektywny przerób ropy
naftowej (Projekt EFRA) i na bieżąco rozszerzamy i dostosowujemy nasze portfolio produktowe do
aktualnej sytuacji na rynku.
Zgodnie z naszą strategią rozwijamy i standaryzujemy sieć stacji paliw. Nasze działania realizowane w
obszarze poprawy jakości obsługi w sieci sprzedaży to: wdrażane programy szkoleń pracowników,
konkursy sprzedażowe i motywacyjne dla pracowników stacji, rozwój programów lojalnościowych i
uatrakcyjnienie oferty biznesowej, w tym współpracy z dużymi firmami spedycyjnymi.
Dzięki podejmowanym działaniom w ostatnim roku zwiększyliśmy liczbę stacji paliw oraz liczbę miejsc
obsługi podróżnych.
WKŁAD (stan na koniec 2019 r.)
Liczba stacji paliw: 506
Liczba Miejsc Obsługi Podróżnych: 20
Udział w krajowym rynku paliw: 32,6%
Wielkość wydobycia: 20,7 tys. boe/dzień

REZULTAT (stan na koniec 2020 r.)
Liczba stacji paliw: 513
Liczba Miejsc Obsługi Podróżnych: 23
Udział w krajowym rynku paliw: 33,6%
Wielkość wydobycia: 20,3 tys. boe/dzień
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•

Kapitał finansowy

Zarządzanie kapitałem
W 2020 roku Grupa Kapitałowa LOTOS musiała, jak większość firm zmierzyć się z dodatkowymi
trudnościami związanymi z pandemią COVID-19. Zapewnienie bezpieczeństwa na stacjach paliw
pracownikom i klientom oraz utrzymanie ciągłości działania było jednym z priorytetów w ostatnim
roku. Spółka w optymalny sposób zarządzała zasobami finansowymi własnymi, jak i wszystkich innych
podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej LOTOS. Pomimo wyjątkowo niesprzyjających
warunków spowodowanych pandemią COVID-19 wszystkie istotne wskaźniki finansowe i
płynnościowe pozostały w 2020 roku na bezpiecznych poziomach, dzięki czemu wszelkie
zobowiązania były na bieżąco obsługiwane. W tym wyjątkowym roku zysk operacyjny wyniósł 1 356,6
mln zł wobec 2 861,1 mln zł w 2019 roku (spadek o 52,6%). Z kolei przychody ze sprzedaży wyniosły
20 908,6 mln zł, czyli były o 8 584,7 mln zł (-29,1%) niższe niż w 2019 roku, przede wszystkim z
powodu niższych notowań cen ropy i produktów naftowych na rynkach światowych oraz mniejszego
wolumenu sprzedaży.
WKŁAD (stan na koniec 2019 r.)
Całkowite przychody ze sprzedaży: 29,493 mld
PLN
Skonsolidowany zysk ze sprzedaży: 3,844 mld
PLN
Wynik netto: 1,97 mld PLN
Poziom kapitału własnego: 12,71 mld PLN
Nakłady inwestycyjne w segmencie produkcji i
handlu: 396 mln PLN oraz w segmencie
wydobywczym: 630 mln PLN

•

REZULTAT (stan na koniec 2020 r.)
Całkowite przychody ze sprzedaży:
20,909 mld zł
Skonsolidowany zysk ze sprzedaży:
1,467 mld PLN
Wynik netto: 1,37 mln PLN
Poziom kapitału własnego: 11,57 mld PLN
Nakłady inwestycyjne w segmencie produkcji i
handlu: 457 mln PLN oraz w segmencie
wydobywczym: 385 mln PLN

Kapitał ludzki

Zarządzanie kapitałem
W Strategii Grupy LOTOS na lata 2017–2022 jednym z kluczowych celów strategicznych jest Silny
zespół, spójny CSR i bezpieczeństwo oraz towarzysząca obszarowi bezpieczeństwa inicjatywa –
wysoka kultura bezpieczeństwa. To wyraz troski Zarządu o pracowników, ich bezpieczne warunki
pracy, ale i podkreślenie, że bezpieczeństwo pracy stanowi priorytet i jest wartością samą w sobie.
Realizujemy w Grupie LOTOS zasady zarządzania różnorodnością i politykę równego traktowania
niezależnie od płci, wieku czy innych czynników.
Miniony rok 2020 był wyjątkowo trudny dla firmy, jako pracodawcy. W obliczu pandemii, która na
długo zmieniła rzeczywistość w całym kraju, musieliśmy zapewnić bezpieczeństwo naszym
pracownikom podczas codziennej pracy, w kontaktach z klientami, czy w biurach. Pracownikom
naszych spółek zapewniliśmy, oprócz stałego dostępu do prywatnej opieki medycznej, możliwość
wykonania testów pozwalających na szybkie wykrycie zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Pomimo
trudnej sytuacji zwiększyliśmy liczbę osób zatrudnionych. W związku z trudniejszym dostępem do
szkoleń i możliwości realizacji online, spadła znacząco liczba godzin szkoleniowych. W 2020 r.
zwiększyliśmy z kolei nakłady na świadczenia pracownicze, aby jeszcze lepiej wspierać naszych
pracowników.
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•

WKŁAD (stan na koniec 2019 r.)
Łączna liczba pracowników: 5431
Procent nowo zatrudnionych pracowników w
skali grupy: 14%
Średnia liczba godzin szkoleniowych
przypadających na pracownika: 21
Wielkość świadczeń pracowniczych: 207,5 mln zł

REZULTAT (stan na koniec 2020 r.)
Łączna liczba pracowników: 5473
Procent nowo zatrudnionych pracowników
w skali grupy: 11%
Średnia liczba godzin szkoleniowych
przypadających na pracownika: 9,61
Wielkość świadczeń pracowniczych: 221,5
mln zł

Liczba wypadków wśród pracowników: 32

Liczba wypadków wśród pracowników: 37

Kapitał społeczny

Zarządzanie kapitałem
Grupa Kapitałowa LOTOS wspiera inicjatywy i projekty społeczne również w wyjątkowo trudnym roku
dla kultury, sportu czy działań społecznych. Działalność sponsoringowa LOTOSU skupia się na tych
trzech obszarach realizowanych przede wszystkim w powiatach i województwach, w których
zlokalizowane są zakłady Grupy Kapitałowej LOTOS, a także w miejscach, gdzie prowadzi ona
działalność handlową, m.in. na stacjach paliw. W działalność dobroczynną koncernu realizowaną
przez Fundację LOTOS, chętnie angażują się również sami pracownicy, w tym dzięki różnego rodzaju
inicjatywom organizowanym przez pracodawcę. W związku z pandemią koronawirusa LOTOS udzielał
zarówno wsparcia finansowego, jak i rzeczowego. Liczba darowizn przekazanych przez Fundację
LOTOS wzrosła do 148 w 2020 r. Wzrosła również kwota wsparcia przekazanego przez Fundację.
WKŁAD (stan na koniec 2019 r.)
Liczba projektów z zakresu działań społecznych:
13
Liczba darowizn przekazanych przez Fundację
LOTOS: 125
Kwota wsparcia przekazanego przez Fundację
LOTOS: 8 mln PLN
Wysokość podatków lokalnych: 183 941 zł
•

REZULTAT (stan na koniec 2020 r.)
Liczba projektów z zakresu działań społecznych:
14
Liczba darowizn przekazanych przez Fundację
LOTOS: 148
Kwota wsparcia przekazanego przez Fundację
LOTOS: 14 mln PLN
Wysokość podatków lokalnych: 213 216 zł

Kapitał intelektualny

Zarządzanie kapitałem
Grupa Kapitałowa LOTOS dba o rozwój swoich pracowników. W organizacji od lat funkcjonuje system
szkoleniowo-rozwojowy umożliwiający podnoszenie kompetencji wszystkim zatrudnionym,
niezależnie od zajmowanego stanowiska.
W Grupie Kapitałowej LOTOS docenia się związane z wiekiem doświadczenie zatrudnionych.
Pracownicy 50+ wspierają nowych pracowników w procesach adaptacyjnych (w czasie staży
towarzyszących i spotkań mentorskich), relacja ta wiele uczy i przynosi korzyści obu stronom. Na
szczególną uwagę zasługuje program mentorski LideRo, realizowany w Pionie Produkcji.
W Grupie Kapitałowej LOTOS stawiamy na innowacyjne rozwiązania, poszerzanie wiedzy i dzielenie
się wiedzą mentorską starszych pracowników z młodszymi. Wykorzystujemy również liczne
partnerstwa, aby tworzyć nowe rozwiązania technologiczne dla niskoemisyjnego transportu.

27

Szukamy nowych rozwiązań w obszarze wykorzystania paliw niekonwencjonalnych, takich jak wodór
czy biowodór.
Grupa Kapitałowa LOTOS cały czas ulepsza swoją ofertę kierowaną do studentów. Stworzony w 2017
r. program stażowy Wystartuj z LOTOSEM został certyfikowany i wyróżniony tytułem „Staż
Najwyższej Jakości”. Oprócz własnego, autorskiego programu, koncern od lat jest również partnerem
wielu inicjatyw stażowych, m.in.: Wypracuj Przyszłość organizowanej przez Urząd Miejski w Gdańsku,
Akademii Energii Fundacji im. Lesława A. Pagi, Go4Poland Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych
oraz Wakacyjnego Stażu.
W ramach realizowanej strategii LOTOS dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej
generacji. Prowadzimy wspólną działalność badawczo-rozwojową z Politechniką Gdańską.
Współpraca dotyczy przygotowania prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego
transportu oraz magazynowania energii. Grupa LOTOS jest aktywna także w obszarze budowania
świadomości zastosowania wodoru. Z jej inicjatywy powstał Klaster Technologii Wodorowych i
Czystych Technologii Węglowych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia
znaczenia technologii wodorowych.
Grupa LOTOS podejmowała działania w obszarach paliw przyszłości, tj. działała na rzecz promocji
technologii opartych na wodorze oraz aktywnie uczestniczyła w realizacji Pakietu na Rzecz Czystego
Transportu, którego zadaniem jest wzmocnienie bezpieczeństwa kraju w sektorze energii i
ograniczenie zanieczyszczeń w transporcie. Aktywnie działa również w Klastrze Technologii
Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych. W 2020 r. Grupa LOTOS przystąpiła do
stowarzyszenia Hydrogen Europe, aktywnie działającego na rzecz rozwoju rynku wodorowego w Unii
Europejskiej. Spółka podpisała również umowę konsorcjum z Instytutem Energetyki– Instytutem
Badawczym i Akademią Górniczo-Hutniczą. Celem umowy jest opracowanie i wdrożenie systemu
wysokosprawnego wytwarzania wodoru wysokiej czystości dla celów transportowych z
wykorzystaniem OZE w elektrolizerze stałotlenkowym. Umowa dojdzie do skutku pod warunkiem
uzyskania dofinansowania na projekt.
W ramach współpracy biznesu i nauki Grupa LOTOS wspólnie ze spółkami: Budimex, Orlen Asfalt,
Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów
rozpoczęła prace nad programem badawczym pt. Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni
drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych. Spółka zależna LOTOS Asfalt podjęła inicjatywę
rozwoju innowacyjnych technologii produkcji nowatorskich asfaltów przyjaznych dla środowiska.
Ponadto konsorcjum LOTOS Asfalt i Politechnika Gdańska podpisały pod koniec listopada umowę z
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu Ekologiczne asfalty. Celem tego
projektu jest stworzenie innowacyjnej nawierzchni, zdolnej do redukcji zanieczyszczeń powietrza w
rejonie pasa drogowego.
Jednym z ważniejszych projektów wspierających innowacyjność w Grupie LOTOS jest Program
Poprawy Efektywności (PPE). Realizuje on jeden z głównych celów strategicznych Grupy LOTOS
zapisanych w Strategii na lata 2017–2022. Poprzez niskie koszty i ciągłe doskonalenie procesów dąży
do zapewnienia Grupie Kapitałowej LOTOS odporności na niekorzystne warunki zewnętrzne.
W 2019* r. w ramach Programu Poprawy Efektywności zaraportowano 209 projektów. Łączny wpływ
inicjatyw wyniósł 504,9 mln PLN, w odniesieniu do bazy porównawczej roku 2015:
 projekty restrukturyzujące koszty (178 projektów): 117,5 mln PLN,
 projekty zwiększające marże (31 projektów): 387,4 mln PLN.
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Od 2020 r. PPE funkcjonuje w zmienionej formule. Program odszedł od bazy odniesienia z roku 2015,
a także wprowadzono 24 miesięczny okres raportowania projektów.
W 2020 r. w ramach Programu Poprawy Efektywności zaraportowano 131 projektów. Ich łączny
wpływ wyniósł 122,7 mln PLN.
WKŁAD (stan na koniec 2019 r.)
Liczba działań zidentyfikowanych w ramach
Programu Poprawy Efektywności: 209
Projekty restrukturyzujące koszty (178
projektów): 117,5 mln PLN
Projekty zwiększające marże (31 projektów):
387,4 mln PLN

REZULTAT (stan na koniec 2020 r.)
Liczba działań zidentyfikowanych w ramach
Programu Poprawy Efektywności: 131
Projekty optymalizujące koszty (114
projektów): 52,9 mln PLN,
Projekty zwiększające marże (17 projektów):
69,9 mln PLN.

*Ze względu na zmianę formuły funkcjonowania Programu Poprawy Efektywności wartości przedstawione w
latach 2019 i 2020 nie są porównywalne, ze względu na ich odmienny charakter i wprowadzony maksymalny
okres raportowania projektów, który nie obowiązywał w 2019 r.
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2. ŚRODOWISKO
2.1. NASZE PODEJŚCIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
GRI [103-1, 103-2, 103-3]
Zrównoważony rozwój wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej LOTOS, a dążenie do ograniczenia
wpływu na środowisko jest jej stałym celem. Zależy nam na przemyślanym zarządzaniu ochroną
środowiska.
Ograniczamy zużycie energii, materiałów i surowców, kontrolujemy i redukujemy emisję gazów i
ścieków, zmniejszamy ilość wytwarzanych odpadów oraz dbamy o bioróżnorodność. Rozumiemy, że
działalność Grupy Kapitałowej LOTOS wpływa na różne komponenty ekosystemu, dlatego na bieżąco
prowadzimy monitoring i analizy naszego oddziaływania na środowisko.
Z roku na rok LOTOS coraz lepiej kontroluje emisję zanieczyszczeń powietrza, a w obszarze
wydobywczym stara się wytwarzać mniej odpadów i ścieków oraz jak najmniej oddziaływać na jakość
wody. Równie istotna ze względu na aspekt środowiskowy jest gospodarka energetyczna. Koncern
bada zużycie energii na każdym etapie łańcucha wartości, kontroluje stan techniczny urządzeń,
lokalizuje i likwiduje elementy powodujące niepotrzebne straty energii. Zwraca też uwagę na
wszystkie te aspekty przy nowych inwestycjach.
Grupa Kapitałowa LOTOS dba także o swój wpływ na społeczności lokalne. Pomimo braku wymagań
prawnych w tym zakresie uszczelniono najbardziej uciążliwe zapachowo urządzenia w naszej
oczyszczalni ścieków w Gdańsku. Zapewniliśmy również recyrkulację części oczyszczonych ścieków i
kondensatu pary wodnej oraz zbudowaliśmy instalację zawracania gazów zrzutowych, które
wykorzystujemy jako gaz opałowy (zamiast spalania ich na pochodniach). Przy okazji modernizacji
rafinerii doprowadziliśmy gaz do okolicznych miejscowości.

Lista procedur, regulaminów, zasad, instrukcji i strategii wdrożonych w Grupie LOTOS,
zapewniających odpowiedzialne zarządzenie tematem ochrony środowiska:

















Polityka ZSZ
Gospodarka odpadami
Plan gospodarki odpadami
Plan zarządzania hałasem
Plan monitorowania środowiskowego
Cele i zadania środowiskowe oraz energetyczne
Spis celów środowiskowych i energetycznych
Identyfikacja aspektów środowiskowych
Aspekty środowiskowe
Monitorowanie procesów i działań mających wpływ na środowisko
Zasady postępowania przy pobieraniu prób i prowadzeniu pomiarów środowiskowych
Monitorowanie emisji CO2 z instalacji produkcyjnych Grupy LOTOS
Zapobieganie i przygotowanie na awarie i wypadki przy pracy
Reagowanie na zdarzenia awaryjne
Prowadzenie dochodzeń po zdarzeniach awaryjnych
Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do właściwego reagowania na awarie i inne zagrożenia
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Dyrektywa w sprawie zasad komunikacji w zakresie działalności środowiskowej spółek Grupy
Kapitałowej LOTOS z Biurem Ochrony Środowiska Grupy LOTOS
Zasady postępowania w zakresie oddziaływania na środowisko – instrukcja dla firm
zewnętrznych, realizujących prace w ramach projektu EFRA
Zasady gospodarowania odpadami na terenie Grupy LOTOS– informacja dla firm
zewnętrznych

GRI [307-1]
W 2020 r. na Grupę Kapitałową LOTOS nie zostały nałożone żadne kary ani sankcje pozafinansowe z
tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.
GRI [102-15]
2.1.1. Strategia wobec zmian klimatu
Klimat i związane z nim tematy z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia, szczególnie dla
spółek z branży paliwowo-energetycznej. W działalności operacyjnej Grupa LOTOS skupia się na
stałym poprawianiu efektywności energetycznej. Dzięki tym działaniom, a także (lub przede
wszystkim) dzięki wprowadzeniu gazu ziemnego do rafinerii benchmark emisyjny Grupy LOTOS,
wyrażany emisją CO2 /CWT (Complexity Weighted Tonne - tona ważona), jest na poziomie
najlepszych europejskich rafinerii.
[TCFD: Governance Disclosure A, B]
W Grupie Kapitałowej LOTOS realizowanych jest wiele projektów, które wspierają ograniczenie
negatywnego wpływu organizacji na środowisko oraz wykorzystanie szans pojawiających się w
związku ze zmianami klimatu. Zarząd Grupy LOTOS na bieżąco monitoruje i nadzoruje postępy w
realizacji najważniejszych projektów. Dodatkowo w cyklu miesięcznym na posiedzeniu Zarządu
omawiany jest Raport zawierający status kluczowych inicjatyw i projektów oraz zidentyfikowane
ryzyka.
Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza są zaangażowani w funkcjonowanie systemu zarządzania
ryzykiem, którego celem jest identyfikacja i redukcja wszystkich zagrożeń dotyczących działalności
Grupy Kapitałowej LOTOS, w tym ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu. Zgodnie z podziałem
kompetencji Zarządu, Wiceprezes Zarządu Piotr Walczak odpowiedzialny jest za obszar środowiska, w
zakresie zagadnień związanych z wpływem organizacji na klimat, poziomem emisji czy wykorzystania
energii.
Grupa Kapitałowa LOTOS obecnie realizuje swoją strategię przyjętą na lata 2017–2022, w ramach
której zmiany w polityce klimatycznej wskazano jako jedne z kluczowych wyzwań w długim okresie.
Jednym z celów tej strategii jest prowadzenie działań na rynku innowacji związanych m.in. z
wodorem, ciekłym oraz sprężonym gazem ziemnym (compressed natural gas – CNG, liquefied natural
gas – LNG ) CNG/LNG oraz nowymi obszarami działalności, takimi jak elektromobilność.
[TCFD: Targets and Metrics Diclosures A, C]
W LOTOSIE w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w skład którego wchodzi m.in. System
Zarządzania Środowiskowego, funkcjonuje Plan monitorowania środowiskowego, zgodnie z którym
monitorowane są m.in.:
- emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wprowadzanych w sposób zorganizowany do powietrza
z emitorów Grupy LOTOS,
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- imisja węglowodorów oraz warunki meteorologiczne,
- wielkość poboru oraz jakość ujmowanej wody głębinowej,
- wielkość poboru i poziom wód Motławy i zbiornika retencyjnego oraz jakość wody powierzchniowej
czerpanej na cele przemysłowe,
- poziom przypowierzchniowych wód gruntowych wokół zbiornika retencyjnego w Przejazdowie,
- ilość i jakość odprowadzanych wód i ścieków,
- pomiar jakości wód opadowych i roztopowych,
- jakość wód w Rozwójce i Martwej Wiśle,
- ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów,
- jakość gruntów na terenie Grupy LOTOS,
- poziom hałasu.

W ramach ryzyk związanych z klimatem Grupa LOTOS jest zobowiązana do realizacji celów w
zakresie:
 minimalnego udziału innych paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych w paliwach
stosowanych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw
ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym,
liczony według wartości opałowej. Obowiązek ten, nazywany Narodowym Celem
Wskaźnikowym (NCW) wynika z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i
biopaliwach ciekłych;
Określone zostały wartości docelowe oraz nominalne dla poszczególnych lat:






8,5% w roku 2020,
8,7% w 2021,
8,8% w 2022,
8,9% w 2023,
9,1% w 2024.

Dotychczas Grupa LOTOS wywiązywała się z realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami (z uwzględnieniem współczynnika redukcyjnego i opłaty zastępczej);
 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw w przeliczeniu na
jednostkę energii. Ograniczenie to powinno wynieść co najmniej 6% w porównaniu ze
średnim unijnym poziomem emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia w przeliczeniu
na jednostkę energii z paliw kopalnych w 2010 r. Obowiązek ten, nazywany Narodowym
Celem Redukcyjnym (NCR) wynika z Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Przeglądy realizacji Strategii Grupy Kapitałowej LOTOS określonej na lata 2017–2022 odbywają się z
Zarządem w cyklu kwartalnym. Omawiane są najważniejsze kwestie związane z realizacją bieżących
celów strategicznych, a także okoliczności, w tym zagadnienia klimatyczne, które mogą wpłynąć na
funkcjonowanie Grupy Kapitałowej LOTOS w przyszłości.
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Z uwagi na fakt, że LOTOS pozostaje w procesie, którego celem jest zmiana właścicielska, na moment
sporządzenia niniejszej informacji nie opracowano strategii postępowania organizacji po roku 2022 w
różnych scenariuszach związanych ze zmianami klimatu.

GRI [201-2]
[TCFD: Strategy Disclosure A, B, Risk Management Diclosures A, B, C]
Szanse i ryzyka związane ze zmianami klimatu
Ryzyka i szanse związane z klimatem są jednym z elementów kompleksowego systemu zarządzania
ryzykiem korporacyjnym (ang. Enterprise Risk Management – ERM) w Grupie Kapitałowej LOTOS. W
ramach tego systemu funkcjonuje Komitet Ryzyka Korporacyjnego, którego przewodniczącym jest
prezes Zarządu Grupy LOTOS. Rolą Komitetu jest zapewnienie realizacji działań w zakresie
zarządzania ryzykiem korporacyjnym w sposób spójny z punktu widzenia funkcjonowania całej Grupy
Kapitałowej LOTOS. Komitet monitoruje realizację i ocenia efekty podejmowanych działań w zakresie
zarządzania najważniejszymi ryzykami korporacyjnymi w Grupie Kapitałowej LOTOS, w tym
związanymi z klimatem.
Dodatkowo po zakończeniu każdego kwartału Biuro Compliance i Ryzyk, funkcjonujące w pionie
członka Zarządu ds. korporacyjnych przygotowuje dla Zarządu i Rady Nadzorczej raporty z
zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej LOTOS. Obejmują one najważniejsze kwestie związane z
zagrożeniami i szansami, w tym te powiązane z klimatem i zmianami regulacyjnymi w tym zakresie.
Przegląd aktualności i oceny wszystkich ryzyk, w tym ryzyk klimatycznych zidentyfikowanych w
ramach systemu ERM, odbywa się co najmniej dwa razy w roku. W 2020 r. w Grupie Kapitałowej
LOTOS wprowadzono nową kategorię ryzyk – tzw. ryzyka klimatyczne. Ma to na celu podkreślenie ich
znaczenia i ułatwienie wypracowania podejścia do kompleksowego zarządzania tą kategorią ryzyka.
Kluczowe ryzyka wynikające ze zmian klimatycznych, które mogą spowodować znaczące zmiany w
działalności, przychodach lub kosztach organizacji mają charakter ryzyk transformacyjnych (nie
fizycznych).
W ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej LOTOS ryzyka identyfikuje się i
ocenia w dwóch perspektywach czasowych:



rocznej (perspektywa krótkookresowa) oraz
w horyzoncie realizacji bieżącej strategii Grupy Kapitałowej LOTOS, czyli obecnie do końca
2022 r. (perspektywa średniookresowa).

Dodatkowo, w 2020 r. zarejestrowano także ryzyka, których właściwości i ocena wykraczają poza rok
2022 i mają charakter długookresowy do 2030 r.
W celu określenia poziomu istotności dla poszczególnych ryzyk klimatycznych wykorzystywana jest
matryca oceny ryzyka korporacyjnego. Każde ryzyko wyceniane jest pod kątem prawdopodobieństwa
jego materializacji oraz potencjalnych skutków na podstawie następujących kryteriów:



wpływ finansowy, głównie pod kątem EBITDA Grupy Kapitałowej LOTOS,
wpływ na bezpieczeństwo: ludzi, środowiska oraz zagadnienia reputacyjne.

Ryzyka, które obecnie mogą mieć istotny wpływ finansowy na organizację dotyczą perspektywy
średnio- i długookresowej. Jest to związane głównie z planowanymi zmianami regulacji prawnych na
poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej. Uregulowania te będą miały przełożenie na konieczność
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poniesienia wyższych kosztów związanych z realizacją celów w zakresie m.in. NCW, NCR,
efektywności energetycznej, w tym kosztów inwestycji w projekty wspierające gospodarkę
niskoemisyjną.
GRI [102-15]
Ryzyka wynikające ze zmian klimatu, które mogą spowodować znaczące zmiany w działalności,
przychodach lub kosztach Grupy LOTOS
Rodzaj ryzyka, czego
dotyczy
Rewizja przepisów
dyrektywy ws. promowania
stosowania energii ze
źródeł odnawialnych
(Renewable Energy
Directive – RED)
rewizja dyrektywy zwiększy
obowiązek dot. udziału
energii odnawialnej w
transporcie co spowoduje
zwiększenie wykorzystania
paliw niskoemisyjnych

Szansa dla organizacji

Zagrożenie dla organizacji

Metody zarządzania ryzykiem

Szansa: możliwość
wejścia na nowe rynki
zaawansowanych
biopaliw czy wodoru

Zagrożenie: wzrost kosztów
działalności

Podejmowanie projektów
inwestycyjnych (m.in. z zakresu
biopaliw zaawansowanych, wodoru)
mających na celu obniżanie emisji oraz
wzrost udziału energii ze źródeł
odnawialnych.

Rewizja dyrektywy ws.
opodatkowania energii
(Energy Taxation Directive
– ETD) – projektowane
zmiany w systemie
opodatkowania paliw i
energii będą skutkowały
podniesieniem
minimalnych progów
podatkowych oraz
zróżnicowaniem ich w taki
sposób, aby niskoemisyjne
paliwa alternatywne były
jak najtańsze względem
paliw ropopochodnych.

Szansa: z uwagi na
planowane i realizowane
projekty rozwojowe w
Grupie Kapitałowej
LOTOS i rozwój
kompetencji w tym
obszarze istnieje
możliwość wykorzystania
szansy wynikającej ze
wzrostu zainteresowania
niskoemisyjnymi
alternatywami, takimi jak
energia elektryczna,
wodór, czy paliwa z
większą zawartością
zaawansowanych
biokomponentów – z
uwagi na ich
preferencyjne
opodatkowanie.
Szansa: wykreowanie
popytu na zrównoważone
paliwa lotnicze, co
oznacza szanse na wejście
na nowy,
prawdopodobnie
wysokomarżowy rynek.

Wprowadzenie regulacji
unijnych dotyczących
zrównoważonych paliw
lotniczych, tzw. ReFuelEU
Aviation – inicjatywa
dotyczy rozwoju
zrównoważonych
(niskoemisyjnych) paliw dla
lotnictwa (Sustainable
Aviation Fuels – SAF)

Monitoring oraz aktywny udział w
procesie legislacyjnym (prezentowanie
wyników analiz i stanowisk,
proponowanie korzystnych dla Grupy
LOTOS rozwiązań regulacyjnych),
zarówno na poziomie UE, jak i
krajowym.
Zagrożenie: stopniowy
spadek popytu na paliwa
tradycyjne

Podejmowanie projektów
inwestycyjnych z zakresu paliw
alternatywnych oraz biopaliw, które
będą podlegały preferencyjnemu
opodatkowaniu.
Monitoring oraz aktywny udział w
procesie legislacyjnym (prezentowanie
wyników analiz i stanowisk,
proponowanie korzystnych dla Grupy
LOTOS rozwiązań regulacyjnych),
zarówno na poziomie UE, jak i
krajowym.

Zagrożenie: projektowane
regulacje będą skutkowały
wysokimi kosztami
obowiązkowej produkcji
SAF (jeśli ta opcja znajdzie
się ostatecznie w
regulacjach). Wysoki koszt
wynika m.in. z ograniczonej
dostępności surowców oraz
kosztownej procedury
certyfikacji takich paliw.

Analiza możliwości wejścia na tworzący
się rynek zrównoważonych paliw
lotniczych.
Monitoring oraz aktywny udział w
procesie legislacyjnym (prezentowanie
wyników analiz i stanowisk,
proponowanie korzystnych dla Grupy
LOTOS rozwiązań regulacyjnych),
zarówno na poziomie UE, jak i
krajowym.
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Rewizja dyrektywy dot.
infrastruktury paliw
alternatywnych – dotyczy
ustanowienia
obowiązkowych celów
rozwoju infrastruktury
paliw alternatywnych na
poziomie UE Celem jest
wzrost liczby stacji
ładowania samochodów
elektrycznych, tankowania
wodoru, CNG i LNG oraz
stacji tankowania
skroplonego gazu ziemnego
(LNG) w portach na
potrzeby statków
napędzanych LNG.

Szansa: rozwój segmentu
elektromobilnego stwarza
szanse związane z
oferowaniem usług
ładowania oraz rozwojem
biznesu pozapaliwowego
(dłuższy czas ładowania
pojazdów elektrycznych
w stosunku do
spalinowych oznacza
więcej czasu spędzonego
przez klientów na
stacjach).

Zagrożenie: jeśli założenia
zostaną osiągnięte,
skutkiem może być rosnąca
liczba pojazdów
elektrycznych, co w
konsekwencji
prawdopodobnie przyczyni
się do spadku popytu na
paliwa tradycyjne,
szczególnie benzynę.
Dodatkowo może wystąpić
konieczność poniesienia
kosztów dotyczących
obowiązkowego budowania
nowej infrastruktury.

Inwestycje w projekty związane z
infrastrukturą paliw alternatywnych np.
budowę sieci szybkiego ładowania:
LOTOS Niebieski Szlak oraz stacje
tankowania wodoru Pure H2.

Rewizja unijnego systemu
ETS – projektowane zmiany
mają na celu przyspieszenie
tempa wzrostu cen
uprawnień do emisji CO2 a
w konsekwencji impuls do
większych inwestycji w
technologie bezemisyjne

Szansa: wzrost
rentowności
innowacyjnych projektów
związanych z
dekarbonizacją.

Zagrożenie: należy się
spodziewać
konsekwentnego wzrostu
cen uprawnień do emisji, co
dla Grupy LOTOS będzie
oznaczało rosnące koszty.
W chwili obecnej GL
emituje ok. 1,9 mln ton CO2
rocznie. Na część emisji
przysługują darmowe
uprawnienia, które będą
jednak z czasem
wygaszane.

Inwestycje w projekty podnoszące
efektywność energetyczną oraz
obniżające emisję CO2 np. bezemisyjna
produkcja wodoru w procesie
elektrolizy na potrzeby rafinerii
(projekt LOTOS Green H2).

Strategia wodorowa UE
oraz akty legislacyjne dot.
promocji wykorzystania
wodoru.

Szansa: Strategia
wskazuje, że produkcja
wodoru w technologiach
bezemisyjnych będzie
jednym z najważniejszych
priorytetów
gospodarczych UE. W
związku z posiadanymi już
przez Grupę LOTOS
kompetencjami w tym
zakresie otwiera się
szansa rozwoju na
nowym,
perspektywicznym rynku.
Zastosowania zielonego
wodoru będą znacznie
szersze niż tylko sektor
rafineryjny, wydaje się
zatem, że potencjał tego
obszaru biznesowego
będzie bardzo duży.
Szansa: projekty uznane
za zrównoważone pod
względem klimatycznym
będą mogły korzystać z
preferencyjnego
finansowania.

Zagrożenie: Istnieje
możliwość ustanowienia
zbyt ostrych kryteriów dot.
uznawania energii do
produkcji wodoru za
odnawialną oraz
wprowadzenia wiążących
celów, dotyczących udziału
wodoru bez adekwatnych
narzędzi po stronie popytu.

Inwestycje w projekty związane z
bezemisyjną produkcją oraz
wykorzystaniem wodoru (LOTOS Green
H2, Pure H2).

Zagrożenie: finansowanie
oraz ubezpieczanie
projektów nie
kwalifikujących się jako
zrównoważone pod
względem klimatycznym
("zielone") będzie mocno
utrudnione oraz znacznie
droższe niż dotychczas.

Realizacja projektów zgodnych z
założeniami taksonomii, tj. mających na
celu m.in. obniżenie emisji gazów
cieplarnianych czy wzrost
wykorzystania energii odnawialnej.

Wprowadzenie pakietu
legislacyjnego dotyczącego
zrównoważonego
finansowania (tzw.
taksonomia).

Monitoring oraz aktywny udział w
procesie legislacyjnym (prezentowanie
wyników analiz i stanowisk,
proponowanie korzystnych dla Grupy
LOTOS rozwiązań regulacyjnych),
zarówno na poziomie UE, jak i
krajowym.

Monitoring oraz aktywny udział w
procesie legislacyjnym (prezentowanie
wyników analiz i stanowisk,
proponowanie korzystnych dla Grupy
LOTOS rozwiązań regulacyjnych),
zarówno na poziomie UE, jak i
krajowym.

Monitoring oraz aktywny udział w
procesie legislacyjnym (prezentowanie
wyników analiz i stanowisk,
proponowanie korzystnych dla Grupy
LOTOS rozwiązań regulacyjnych),
zarówno na poziomie UE, jak i
krajowym.

Monitoring oraz aktywny udział w
procesie legislacyjnym (prezentowanie
wyników analiz i stanowisk,
proponowanie korzystnych dla Grupy
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Dodatkowo duże
przedsiębiorstwa (powyżej
500 pracowników) będą
zobligowane do
identyfikacji i określenia,
czy prowadzone przez nie
rodzaje działalność są
zgodne z dyrektywą.
Narodowy Cel Redukcyjny
(NCR) – określa minimalną
wartość ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych w
cyklu życia paliw.
Nowelizacja Ustawy o
systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw
– przewiduje zmianę
sposobu naliczania kary za
brak realizacji celu NCR
(wartość bezwzględna
zamiast odniesienia do cen
uprawnień do emisji) oraz
prawie dwukrotne
podniesienie kary.
Dodatkowo nowelizacja
przewiduje potwierdzenie
obowiązywania celu NCR
po 2020 r., ułatwienie
wspólnego rozliczania gazu
skroplonego (LPG) oraz
utworzenie rejestru
dokumentów
potwierdzających
osiągnięcie ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych
w segmencie
wydobywczym (wartość
redukcji emisji gazów
cieplarnianych w
segmencie wydobywczym –
UER).
Narodowy Cel
Wskaźnikowy (minimalny
udział energii odnawialnej
w transporcie),
implementacja
znowelizowanej dyrektywy
RED (tzw. dyrektywa RED
II)poprzez nowelizację
ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych.
dyrektywa RED II
przewiduje m.in. wzrost
obowiązku w zakresie
minimalnego udziału
energii odnawialnej w
transporcie (NCW) do 14%
(wobec 10% obecnie) oraz
minimalnego udziału
biopaliw zaawansowanych
na poziomie 3,5% do roku
2030.

Szansa: możliwość
skorzystania z opłaty
zastępczej, zmniejszenie
ryzyka zastosowania
certyfikatów UER
(redukcja emisji w
sektorze wydobywczym)
oraz ułatwienia dla
wspólnego rozliczania
LPG po wejściu w życie
nowelizacji.

Szansa: wejście na nowy
rynek zaawansowanych
biopaliw, na które popyt
w UE powinien rosnąć.

Zagrożenie: dodatkowe
koszty dla Grupy LOTOS
wynikające z przedłużenia
obowiązku po roku 2020
oraz wzrostu poziomu kary

LOTOS rozwiązań regulacyjnych),
zarówno na poziomie UE, jak i
krajowym.

Dążenie do maksymalnego,
uzasadnionego poziomu realizacji celu
– kontakty z traderami UER, rozmowy z
podmiotami wprowadzającymi na
rynek LPG w celu wspólnego
rozliczenia, zastosowanie
biokomponentów o maksymalnej
możliwej redukcji.
Bieżący kontakt z krajowym
regulatorem, prezentowanie wyników
analiz i stanowisk, proponowanie
korzystnych dla Grupy LOTOS
rozwiązań regulacyjnych.

Zagrożenie: Wzrost kosztów
działalności w wyniku
zwiększenia wymogów w
zakresie udziału energii
odnawialnej w transporcie
(np. konieczność
zastosowania droższych,
zaawansowanych biopaliw,
ewentualne kary).

Dążenie do maksymalnego,
uzasadnionego poziomu realizacji celu
NCW poprzez zakupy i zastosowanie
biokomponentów.
Dodatkowo, jeśli będzie to
ekonomicznie uzasadnione, jest
możliwość zastosowania
współuwodornienia. Trwają także
prace analityczne dotyczące
wykorzystania biowodoru z biometanu.
Bieżący kontakt z krajowym
regulatorem, prezentowanie wyników
analiz i stanowisk, proponowanie
korzystnych dla Grupy LOTOS
rozwiązań regulacyjnych.
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Nowelizacja ustawy o
efektywności energetycznej
– ma na celu rozszerzenie
katalogu podmiotów
zobowiązanych do realizacji
obowiązku dot. poprawy
efektywności
energetycznej.
Podmioty objęte
obowiązkiem będą musiały
w każdym roku wykazać
odpowiednią redukcję
energii dostarczonej
odbiorcom końcowym.

Zagrożenie: zwiększenie
kosztów z uwagi na
konieczność realizacji
określonych przez ustawę
celu efektywnościowych,
które najprawdopodobniej
konieczne będzie uiszczanie
opłaty zastępczej oraz
zakup tzw. białych
certyfikatów.

Z uwagi na ograniczone narzędzia
wystąpi konieczność zakupu białych
certyfikatów lub uiszczenia opłaty
zastępczej.

OZE na stacjach paliw
Grupa LOTOS prowadzi analizy dotyczące implementacji różnych technologii związanych z
odnawialnymi źródłami energii (OZE). Spółka dąży przede wszystkim do rozwoju projektów
wspierających realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego w swojej rafinerii. Rozwiązania oparte na
OZE koncern wdraża także na swoich stacjach paliw. Od 2019 r. na wybranych stacjach działają
punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Planowane jest również zasilanie stacji paliw z energii
produkowanej przez panele fotowoltaiczne umieszczone na budynkach stacji.
Biowodór
W Grupie LOTOS prowadzone są prace koncepcyjne dotyczące pozyskania wodoru. Mowa tu nie tylko
o reformingu parowym gazu ziemnego, ale także o wykorzystaniu do produkcji wodoru ze źródeł
odnawialnych. Jedną z opcji jest użycie jako surowca do produkcji wodoru biogazu, z którego po
oczyszczeniu powstaje biometan o składzie zbliżonym do gazu ziemnego. Biowodór (renewable
hydrogen) wyprodukowany z biometanu będzie mógł być użyty jako samoistne paliwo wodorowe w
przyszłości lub jako biowodór wbudowany w cząsteczki paliw ciekłych i stanowić komponent
klasycznych paliw. Projekt ten ma olbrzymi potencjał dla realizacji w Polsce unijnych celów w zakresie
stosowania biokomponentów/biopaliw zaawansowanych, gdyż surowcem byłby w głównej mierze
gaz produkowany w biogazowniach z odpadów rolniczych lub komunalnych.
Elektromobilność
Projektem wpisującym się w strategię wobec zmian klimatu jest aktywne wejście na rynek
elektromobilności. Grupa LOTOS włączyła się w pierwszą kampanię społeczno-edukacyjną promującą
elektromobilność w Polsce. Inicjatywa Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu oraz Polskiego
Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych wystartowała 27 października 2020 r. Celem kampanii
elektromobilni.pl jest budowa wiedzy i zaufania społecznego do zero- i niskoemisyjnych środków
transportu. W ramach kampanii przygotowano serwis: elektromobilni.pl, który dostarcza informacji
na temat elektromobilności w Polsce. Każdy zainteresowany może poznać na portalu narzędzia, które
pomogą mu w podejmowaniu świadomych decyzji o zamianie pojazdu na elektryczny. Dodatkowo
powstał Program Elektromobilna Polska, który jest skierowany do administracji centralnej,
samorządów, organizacji branżowych i polskiego przemysłu. Projekt pokazuje miejsca przyjazne
pojazdom elektrycznym i promujące elektromobilność.
W ramach naszych działań tworzymy tzw. Niebieski Szlak, w ramach którego na stacjach LOTOS przy
autostradach pomiędzy Trójmiastem a Warszawą uruchomiono pierwszych 12 stacji ładowania
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pojazdów elektrycznych. Każda z 12 stacji ładowania Grupy LOTOS, które funkcjonują w ramach
Niebieskiego Szlaku na trasie Gdańsk – Warszawa, posiada 4 złącza umożliwiające zasilanie
samochodów elektrycznych i hybryd typu plug-in niemal wszystkich marek. Łączna moc każdej ze
stacji dochodzi do 150 kW. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych można będzie znaleźć na
wirtualnej mapie Elektromobilnej Polski, która pojawi się na stronie projektu elektromobilni.pl.
Obecnie realizowany jest kolejny etap projektu mający na celu uruchomienie kolejnych punktów
ładowania na stacjach Grupy LOTOS.
Paliwa nowej generacji
W ramach realizowanej strategii Grupa LOTOS dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw
nowej generacji. W swoich działaniach skupia się na takich obszarach jak paliwa ekologiczne typu
CNG i LNG. Jednocześnie stale pracuje nad nowymi projektami. Aby te plany urzeczywistnić,
przedstawiciele koncernu podpisali w marcu 2019 r. z Politechniką Gdańską (a w 2018 r. także z
Politechniką Warszawską) dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową.
Współpraca polega na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego
transportu oraz magazynowania energii.
Grupa Kapitałowa LOTOS wspiera budowę gospodarki wodorowej
Grupa LOTOS jest aktywna w obszarze budowania świadomości zastosowania wodoru. Z naszej
inicjatywy powstał Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, którego misją
jest inicjowanie działań na rzecz wzrostu znaczenia technologii wodorowych.
Koncern uczestniczy także w Pakiecie na Rzecz Czystego Transportu oraz w pracach Ministerstwa
Klimatu nad Narodową Strategią Wodorową. W lipcu 2020 r. Ministerstwo Klimatu ogłosiło
rozpoczęcie prac nad wspomnianą strategią, natomiast w styczniu 2021 r. przekazano do konsultacji
publicznych projekt Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040 r. Ogłoszone
zostały główne cele programu oraz podpisano list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz
budowy gospodarki wodorowej z najważniejszymi spółkami sektora energetycznego i
transportowego. Sygnatariuszem tego porozumienia jest również Grupa LOTOS.
Rozwój sektora wodorowego w najbliższej dekadzie, może w znaczący sposób przyczynić się do
ograniczenia przez Polskę emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, w
szczególności z sektora transportowego. Spodziewany jest również wzrost zużycia wodoru w
ciepłownictwie, dzięki rozwojowi technologii power-to-gas/liquid.
Główne cele Polskiej Strategii Wodorowej to:





Stworzenie łańcucha wartości dla niskoemisyjnych technologii wodorowych
Wzmocnienie roli wodoru w budowaniu polskiego bezpieczeństwa energetycznego
Wdrożenie wodoru jako paliwa transportowego
Przygotowanie nowych regulacji dla rynku wodoru

Kolejnym elementem strategii wodorowej będzie budowa nowej infrastruktury dystrybucji w kraju.
Grupa LOTOS nieustannie wprowadza nowe projekty rozwojowo-badawcze w tej dziedzinie.
Współpracuje m.in. z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Projekt ten zakłada opracowanie
efektywnej kosztowo, ale przede wszystkim przyjaznej dla środowiska, metody wytwarzania wodoru.
Ważnym elementem są tu elektrolizery i sprawdzenie jak współpracują one ze zmienną generacją
energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Grupa LOTOS uruchomiła w ramach projektu Green H2
program inwestycyjny, w ramach którego chce zbudować wielkoskalową instalację do produkcji
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zielonego wodoru. Produkcja ekologicznej odmiany wodoru pozwoli ograniczyć emisję CO2 w rafinerii
i jednocześnie wypełniać Narodowy Cel Wskaźnikowy w dziedzinie produkcji paliw silnikowych.
Zgodnie z założeniami projektu, wodór powstanie w procesie rozkładu wody przy użyciu energii
elektrycznej.
Grupa LOTOS współpracuje z polskimi instytucjami naukowymi nad projektami, które mają podnieść
efektywność wytwarzania czystego wodoru. Stara się również o dofinansowanie z Innovation Fund,
czy IPCEI Recovery Fund.
Wodór jako sposób na czyste powietrze w miastach
Przedstawiciele Grupy LOTOS regularnie uczestniczą w roboczych spotkaniach z lokalnymi
przewoźnikami i wspierają ich w przygotowaniach do „uwodornienia” komunikacji miejskiej. Listy
intencyjne w tej sprawie zostały podpisane z przedstawicielami Gdyni, Wejherowa oraz Tczewa.
Rzeszów to kolejne miasto, z którym Grupa LOTOS będzie współpracować w zakresie dostaw wodoru
oraz związanej z tym infrastruktury dla pojazdów z ogniwami paliwowymi. List intencyjny w tej
sprawie podpisano w październiku 2020 r. Porozumienie dotyczy również związanej z tym
infrastruktury dla pojazdów z ogniwami paliwowymi Fuel Cell Electric Bus – FCEB , które m.in.
zamierza kupić Rzeszów i podległe mu jednostki. Równolegle podpisane zostało porozumienie ze
spółką Autosan, polskim producentem autobusów, który do napędu swoich autobusów ma testować
wodór wytworzony przez Grupę LOTOS.
Grupa LOTOS chce promować wodór jako zeroemisyjne paliwo przyszłości. Jest on przedmiotem
realizowanego w grupie projektu Pure H2. Wodór, będąc najpowszechniejszym pierwiastkiem, jest
jednocześnie jedną z kluczowych substancji wykorzystywanych w nowoczesnym przemyśle
rafineryjnym i petrochemicznym. Gdańska rafineria obecnie produkuje go około 17,5 t/h.
Do zasilania ogniw wodorowych napędzających silnik elektryczny potrzebny jest natomiast wodór o
bardzo wysokiej czystości (99,999%). To dlatego właśnie Grupa LOTOS realizuje projekt Pure H2,
zgodnie z którym na terenie rafinerii planowana jest instalacja do oczyszczania i dystrybucji wodoru
oraz dwa punkty tankowania tego paliwa (w Gdańsku i Warszawie). LOTOS zamierza wytwarzać aż ok.
160 kg czystego wodoru na godzinę – co jest ewenementem w skali Polski. Wartość inwestycji to
niemal 10 mln euro, ale 20% budżetu tego przedsięwzięcia pochodzić będzie ze środków unijnych
pozyskanych w ramach instrumentu finansowego Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility –
CEF).
W listopadzie 2019 r. Grupa LOTOS oraz Toyota Motor Poland podpisały list intencyjny w sprawie
intensyfikacji prac nad rozwojem technologii wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym.
Istotą tej współpracy jest wybudowanie stacji tankowania wodoru w Polsce. Dzięki temu wodoryzacja
transportu w kraju może zyskać realny i praktyczny wymiar, odczuwalny dla użytkowników aut.
Grupa Kapitałowa LOTOS zaangażowała się również w prace nad stworzeniem Pomorskiej Doliny
Wodorowej, której celem jest wprowadzenie wodoru do komunikacji autobusowej, transportu
kolejowego oraz transportu morskiego (żegluga pasażerska typu „short sea” – połączenie Trójmiasto
– Hel). Dzięki wsparciu Grupy LOTOS konsorcjum samorządów z Pomorza otrzymało stuprocentowe
wsparcie unijne dla kompleksowego doradztwa przy wdrażaniu pojazdów wodorowych w
komunikacji miejskiej. Wykorzystanie wodoru jako alternatywnego źródła energii przyczyni się do
ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, spowodowanych emisją gazów spalinowych z pojazdów
wyposażonych w konwencjonalne silniki, szczególnie na terenie aglomeracji miejskich.
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W dobie transformacji energetycznej Grupa LOTOS intensyfikuje swoje działania na rzecz rozwoju
technologii wodorowych. Aktywnie szuka więc nowych szans biznesowych w tym obszarze oraz
poszerza grono swoich partnerów. Tylko dzięki współpracy wszystkich uczestników tego łańcucha
wartości Grupa może realnie wpłynąć na tempo wodoryzacji transportu w Polsce.
Paliwo w żegludze
W 2020 r. weszły w życie kolejne restrykcje związane z ochroną środowiska. Międzynarodowa
Organizacja Morska (ang. International Maritime Organisation – IMO) wprowadziła nowy globalny
limit na zawartości siarki w paliwach żeglugowych z obecnych 3,5% do 0,5% m/m. Dlatego też Grupa
LOTOS rozpoczęła szereg projektów, które pozwolą zwiększyć udział paliw niskoemisyjnych dzięki
wykorzystaniu LNG jako paliwa dla statków.
Odpowiedzią na nowe regulacje jest również Projekt EFRA, dzięki któremu koncern rozwiązał
problem tzw. ciężkiej pozostałości z przerobu ropy. Wcześniej produkował z niej, poza ważnym dla
budowy dróg asfaltem, również wysokosiarkowy ciężki olej opałowy, wykorzystywany głównie jako
paliwo żeglugowe. Jest to produkt obarczony tzw. ujemną marżą, czyli sprzedawany taniej niż ropa,
poza tym nieekologiczny. Dzięki Projektowi EFRA na rynek trafi ok. 1,1 mln ton doskonałej jakości
paliw, głównie oleju napędowego, wyprodukowanych właśnie z ciężkiej pozostałości.

2.1.2. Emisje do atmosfery
GRI [103-1, 103-2, 103-3]
[TCFD: Targets and Metrics Diclosures B]
Najistotniejszym źródłem wpływu na środowisko wynikającym z działalności grupy jest emisja gazów
do atmosfery. Dlatego Grupa Kapitałowa LOTOS stara się, aby w procesach powodujących emisję
zanieczyszczeń do powietrza stosować najlepsze dostępne techniki i praktyki, minimalizujące
oddziaływanie na środowisko.
Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych z instalacji Grupy Kapitałowej LOTOS (również tych, które
nie uczestniczą w systemie handlu uprawnieniami do emisji) wyznacza się na podstawie metodyki
określonej w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/2066. Ilość spalonych paliw lub
przerobionych materiałów wsadowych mnożona jest przez odpowiednie współczynniki obliczeniowe
(wartość opałowa, współczynnik emisji, współczynnik utleniania), co w efekcie daje sumaryczną
emisję gazów cieplarnianych. Emisję pośrednią wyznacza się na podstawie ilości energii elektrycznej i
ciepła zakupionych z zewnątrz grupy kapitałowej, pomnożonych przez odpowiednie współczynniki
emisji, które publikuje okresowo Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
GRI [305-5]
Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest ważnym elementem działania Grupy Kapitałowej LOTOS w
tym zakresie. Redukcję emisji CO2 w 2020 r. udało się osiągnąć w wyniku działań
proefektywnościowych przeprowadzonych w Grupie LOTOS.
Wielkość redukcji emisji gazów cieplarnianych w podziale na typ emisji

w tonach metrycznych
ekwiwalentu CO2
Grupa LOTOS
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Bezpośrednie (zakres 1)

7 682

Pośrednie (zakres 2)

b.d.

Inne pośrednie (zakres 3)

b.d.

RAZEM

7 682

Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS nie monitorują redukcji emisji w granicach Scope 3 GHG.

GRI [305-1]
Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej LOTOS (Zakres 1)
Wielkość brutto bezpośrednich emisji gazów
cieplarnianych w tonach metrycznych ekwiwalentu
CO2
CO2

2019

2020

2 027 970

2 090 947

CH4

0

0

N2O

0

0

HFC

0

0

PFC

0

0

SF6

0

0

NF3

0

0

RAZEM

2 027 970

2 090 948

Instalacje uczestniczące w EU ETS (Grupa LOTOS, LOTOS Asfalt, Energobaltic) obliczają emisje zgodnie z
metodyką określoną w unijnym Rozporządzeniu nr 2018/2066. Metodyka ta jest w znaczącej większości
obszarów zgodna z metodyką GHG Protocol.
Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej LOTOS obliczyły emisję bezpośrednią przez pomnożenie ilości paliw
zużytych w kotłach, piecach i agregatach przez współczynniki emisyjne publikowane regularnie przez Krajowy
Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).
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GRI [305-2]
Pośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej LOTOS (Zakres 2)
2019
554 167

Wielkość brutto pośrednich emisji gazów cieplarnianych (Zakres 2)
liczonych metodą location- based (opartą na lokalizacji) w tonach
metrycznych ekwiwalentu CO2.

2020
475 560

Do obliczeń wzięto jedynie energię elektryczną oraz ciepło zakupione i zużyte w obrębie grupy kapitałowej.
Emisję pośrednią obliczono mnożąc zakupioną i zużytą energię elektryczną i ciepło przez współczynniki
okresowo publikowane przez KOBiZE.

GRI [305-4]
Intensywność emisji gazów cieplarnianych
2019

2020

Mg CO2e /Mg

0,205

0,220

kg CO2e /CWT

26,8

27,3

Grupa LOTOS
Emisje gazów cieplarnianych (zakres 1+2) na tonę
przerobionej ropy
Emisje gazów cieplarnianych (zakres 1+2) według metodyki
CWT

Wzrost wartości wynika z negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na rynek paliw. Instalacje rafineryjne
pracowały na mniejszym obciążeniu, a przez to mniej efektywnie, co przełożyło się na wzrost wskaźnika
emisyjności gazów cieplarnianych. Instalacje mniej obciążone emitują więcej CO2 w stosunku do przerobionego
surowca niż instalacje mocniej obciążone.

GRI [OG6]
Objętość węglowodorów spalonych w pochodni na wolnym powietrzu i wypuszczonych do
atmosfery w Grupie Kapitałowej LOTOS
Lokalizacja

Polska
Wody międzynarodowe, Polska
wyłączna strefa ekonomiczna
(platforma LOTOS Petrobaltic i
Platforma BB)
Litwa
Suma

Objętość gazów
skierowanych do
spalenia [tys. m3]
2019
2020

Objętość gazów
wypuszczonych
do atmosfery [tys. m3]
2019
2020

15 126
17 527

17 564
17 087

0
0

0
0

0
32 653

164
34 815

0
0

0
0

Inne emisje do atmosfery (poza gazami cieplarnianymi)
Dane na temat emisji innych substancji do atmosfery są raportowane na poziomie skonsolidowanym,
tj. całej Grupy Kapitałowej LOTOS.
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GRI [305-7]
Emisje innych substancji do atmosfery w Grupie Kapitałowej LOTOS
Emisje do powietrza
Masa (t)

2019

2020

Tlenki azotu (NOX)

1 032,4

1 029,41

Tlenki siarki (SOX)

865,2

998,51

Lotne związki organiczne

125,4

154,94

Pył zawieszony (PM)

39,2

37,88

Inne kategorie – CO

350,5

249,98

Metale

b. d.

0,17

Łącznie

2 412,7

2 470,90

Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS emitują gazy i pyły do powietrza w związku z prowadzeniem szerokiego
spektrum działalności. Zgodnie z krajowymi wymaganiami prawnymi, spółki emitujące najwięcej zanieczyszczeń
energetycznych prowadzą pomiary – ciągłe lub okresowe. Pomiary ciągłe pozwalają obliczyć emisję
bezpośrednio na podstawie sygnałów przekazywanych na bieżąco z urządzeń pomiarowych. Emisję zmierzoną
podczas pomiarów okresowych odnosi się do zużytego w czasie pomiarów paliwa i z tego wyznacza
współczynniki, które używane są do obliczania emisji w pozostałej części roku. Spółki nieprzeprowadzające
pomiarów emitują zanieczyszczenia do powietrza najczęściej w wyniku eksploatacji kotłów.

GRI [305-6]
Emisje substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) w tym wodorochlorofluorowęglowodory (z
ang. hydrochlorofluorocarbons HCFC) wyniosły w 2020 r. 321,11 kg w Grupie Kapitałowej LOTOS.

2.1.3. Wytwarzanie i zużycie energii
GRI [103-1, 103-2, 103-3]
Grupa LOTOS działa w sposób systemowy, a podstawowym celem jest optymalizacja zużycia energii.
Na bieżąco monitoruje efektywność energetyczną instalacji i odbywających się w nich procesów
cząstkowych. Analizuje poszczególne obszary i uczestniczy w zadaniach, które mają na celu obniżenie
zużycia energii.
LOTOS stawia sobie ambitne cele – w 2020 r. zainicjowała certyfikację systemu zarządzania energią
grupy zgodnie z normą ISO 50001. Ważnym elementem jest również pozyskiwanie białych
certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej wydawanych przez Urząd Regulacji
Energetyki. Certyfikaty odnotowywane są na Towarowej Giełdzie Energii i są twardym dowodem na
to, że koncern usprawnia swoje zarządzanie energią.
Usprawnienia Grupy LOTOS w zakresie efektywności energetycznej przekładają się bezpośrednio na
czystsze powietrze i mniejsze zużycie wody. Przeprowadzane we wcześniejszych latach modernizacje
(dostosowanie kotłów EC do opalania gazem ziemnym) sprawiło, że firma emituje do atmosfery
bardzo mało siarki czy pyłów. Stale podejmujemy też konkretne działania mające na celu
zmniejszenie emisji CO2.
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Dzięki operacyjnemu podejściu do zarządzania zużyciem energii rafineria Grupy LOTOS jest jedną z
najbardziej efektywnych energetycznie w Europie.
Grupa LOTOS podejmuje własne działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej.
Specjalna jednostka organizacyjna – Biuro Efektywności Energetycznej – w roku 2020 zidentyfikowała
i wdrożyła we współpracy z obszarem produkcji 22 optymalizacje procesów produkcyjnych o łącznej
wartości uzyskanych oszczędności przekraczających 2,5 mln zł. Poza tym Grupa LOTOS uzyskała w
2020 r. pierwsze białe certyfikaty – wsparcie inwestycyjne określone w ustawie o efektywności
energetycznej. Wartość uzyskanych certyfikatów przekracza 1,1 mln złotych. Kolejne wnioski o
wsparcie z tytułu ustawy o efektywności energetycznej są w przygotowaniu.
Całkowite zużycie energii w Grupie Kapitałowej LOTOS wyniosło 34 740 518,65 GJ w 2020 r.
GRI [302-4]
Dzięki wdrożonym optymalizacjom na instalacjach rafinerii Grupy LOTOS, udało się zredukować
zużycie energii niemal wszystkich mediów energetycznych (redukcja obliczona w stosunku do stanu
bazowego – sprzed optymalizacji).
Wielkość redukcji zużycia energii osiągnięta bezpośrednio w wyniku inicjatyw
na rzecz ograniczenia zużycia i efektywności użycia energii [MWh]

54 914

Dane dotyczące wytwarzania i zużycia energii są raportowane wyłącznie na poziomie
skonsolidowanym, dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Najważniejsze optymalizacje przeprowadzone w 2020 r.
Obniżenie minimum przepływu pary do 150-C2
Obniżenie minimum przepływu pary do 1200-C8
Regulacja automatyczna przepływu pary do 150-C6
Regulacja automatyczna przepływu pary do 930-C2
Obniżenie temperatury oleju opałowego
Zwiększenie generacji pary w 500-B1/B2
Zobiegowanie wymiennika 500-E25
Optymalizacja grzania zbiorników PZK
Optymalizacja zużycia pary przez 860-C4
Optymalizacja zużycia pary przeparniczej 100 C1
Optymalizacja zużycia pary przeparniczej 900 C1
Obniżenie temperatury pary świeżej
obniżenie zużycia pary MS w układzie wytwarzania próżni w kolumnie 120-C9
Optymalizacja zużycia pary w układzie przeparowania gazu i deparafinatu i.1300
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Optymalizacja zużycia pary wewnątrz EC
Ograniczenie zużycia powietrza remontowego w oczyszczalni ścieków
Wyłączenie jednego z wentylatorów chłodnicy 9850-EA1 (15 kW)

GRI [302-1]
Zużycie energii wewnątrz organizacji
Całkowite zużycie energii pochodzącej ze źródeł
nieodnawialnych (ze źródeł kupowanych i własnych –
wytwarzanych w ramach własnej działalności
organizacji) i rodzaje stosowanych paliw
Węgiel
Gaz ziemny
Olej napędowy
Gaz opałowy
Gaz resztkowy, specjalny
Olej opałowy lekki
LPG
Olej napędowy (diesel)
Benzyna
Łączna konsumpcja energii

Zużycie (MWh)

2019

2020

90 909
3 599 022
117 872
3 434 286
1 197 164
137 607
11 410
b. d.
b. d.
8 588 270

73 116,80
2 461 762,77
28 084,56
4 129 895,06
1 106 442,82
16 472,05
8 131,08
55 572,45
2 954,01
7 882 432

Energia pierwotna* zakupiona od innych podmiotów
Energia zakupiona od podmiotów spoza Grupy Kapitałowej LOTOS

MWh

2019
2020
Energia elektryczna
2 022 341
1 825 485,42
Energia cieplna
62 599
27 345,48
Łączne zużycie
2 084 940
1 852 830,9
*Energia pierwotna, czyli energia paliwa, jaką trzeba zużyć aby wyprodukować daną ilość energii
elektrycznej. Wartość pomocna przy analizie efektywności energetycznej np. w kontekście wpływu na
środowisko.
Energia użyteczna* zakupiona od innych podmiotów
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MWh

Energia zakupiona od podmiotów spoza Grupy Kapitałowej
LOTOS

2019
2020
716 127
784 959
* Energia użyteczna czyli taka, którą posługujemy się w rozliczeniach płatności za energię.
Energia sprzedana innym podmiotom
Energia sprzedana podmiotom spoza Grupy
Kapitałowej LOTOS:

MWh

Energia elektryczna
Para wodna
Ciepło (w wodzie)
Łączna wielkość

2019

2020

53165
228855
126593
408613

21 537,57
34 588,18
28 992,66
85 118,42

GRI [302-3]
Wskaźniki intensywności energetycznej
MWh

2019

2020

815
1 123

903
1 185

Grupa LOTOS
Zużycie energii pierwotnej na tonę przerobionej ropy
Zużycie energii pierwotnej na tonę uzyskanego produktu

Na wzrost wskaźnika energochłonności r/r wpłynęły m.in.: zmiana konfiguracji pracy rafinerii – pod koniec 2019
r. została uruchomiona instalacja opóźnionego koksowania (delayed coking unit, DCU), w ostatnim kwartale
2020 r. została uruchomiona instalacja WOW (Węzeł Odzysku Wodoru); w większości planowe zatrzymanie
wielu instalacji produkcyjnych przeprowadzone w drugim kwartale 2020 r. i dostosowanie pracy instalacji
rafineryjnych do aktualnego zapotrzebowania na produkty.

2.1.4. Surowce
GRI [103-1, 103-2, 103-3]
Swoją działalność produkcyjną i wydobywczą prowadzimy zgodnie z najostrzejszymi wymogami
ochrony środowiska. Wytwarzamy wysokiej jakości produkty, o możliwie najmniejszej uciążliwości dla
środowiska oraz dbamy o minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko już na etapie ich
powstawania.
W swoich planach rozwojowych bierzemy pod uwagę innowacyjne projekty technologiczne, które
przewidują racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.
Zużycie surowców jest raportowane wyłącznie na poziomie skonsolidowanym, dla całej Grupy
Kapitałowej LOTOS.
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GRI [301-1]
Wolumen przerobu ropy naftowej w rafinerii w 2020 r. (w tysiącach ton)

Wolumen przerobu ropy naftowej

2019

2020

10 672

10 197

Inne surowce wsadowe do produkcji rafineryjnej
Inne surowce wsadowe do
produkcji rafineryjnej

2019
Ilość (t)

Woda DEMI
FAME (ester metylowy kwasu
tłuszczowego)
Oleje napędowe
ETBE (eter tert-butylowo-etylowy)
Etanol
MTBE (eter tert-butylowometylowy)
Gaz ziemny
Dodatki
LPG – komponent EFRA
LPG pozagatunkowy EFRA
benzyna surowa – komponent
EFRA
Benzyna surowa pozagatunkowa
EFRA
LCGO – EFRA
HCGO – EFRA
Inne
TOTAL

270 869
280 094

Udział
(%)
19,82%
20,49%

161 541
11 355
69 973
49 465
368 168
2 809

152 476
1 366 750

2020
Ilość (t)

Różnica 2020–
2019

298 123
300 444

Udział
(%)
16,72%
16,85%

11,82%
0,83%
5,12%
3,62%

75 822
11 770
65 607
49 880

4,25%
0,66%
3,68%
2,80%

- 85 718,63
415,13
- 4 366,04
415,38

26,94%
0,21%

350 823
3 037
20 406
1 069
98 293

19,68%
0,17%
1,14%
0,06%
5,51%

- 17 345,85
227,52
20 406,37
1 069,16
98 292,78

3 008

0,17%

3 007,60

13,51%
9,61%
5,18%
100,00%

240 837,26
171 266,05
- 60 082,69
416 029

240 837
171 266
11,16%
92 393
100,01% 1 782 779

27 254,65
20 350,65

Zużycie materiałów i surowców wewnątrz rafinerii
Zużycie wewnętrzne rafinerii

Gaz paliwowy
Gaz resztkowy
Olej opałowy
Pozostałe
TOTAL

2019
Ilość (t)
346 055
381 669
10 794
110 137
848 655

Udział
(%)
40,78%
44,97%
1,27%
12,98%
100,00%

2020
Ilość (t)
353 085
423 496
422
107 885
884 888

Udział
(%)
39,90%
47,86%
0,05%
12,19%
100,00%

Różnica 2020–
2019
7 030,68
41 827,01
- 10 371,52
- 2 252,68
36 233

Zużycie produktów końcowych
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Produkty końcowe

Benzyny (wraz z reformatami)
Nafta
Ksyleny
Olej napędowy diesel
Olej napędowy
Olej opałowy
Paliwo żeglugowe MGO
Paliwo lotnicze Jet
Komponenty asfaltowe
LPG
Oleje bazowe
Gacze parafinowe
Plastyfikatory
Siarka
Surowiec paliwowy z EFRA
Pozostałe, w tym gaz opałowy
sprzedawany do L. Asfalt
TOTAL

2019
Ilość (t)

2020
Ilość (t)

1 659 677
474 031
89 694
5 537 200
225 486
1 038 047
69 087
446 913
775 676
198 214
252 385
46 732
29 872
88 351
252 064

Udział
(%)
14,84%
4,24%
0,80%
49,51%
2,02%
9,28%
0,62%
4,00%
6,94%
1,77%
2,26%
0,42%
0,27%
0,79%
2,25%

11 183 428

100,01% 11 138 626

1 587 760,18
567 401,48
81 105,55
5 755 433,86
234 978,40
184 596,40
74 108,04
217 224,64
811 917,53
205 123,38
262 194,42
60 637,54
24 808,76
111 211,72
869 161,50
90 963,03

Udział
(%)
14,25%
5,09%
0,73%
51,67%
2,11%
1,66%
0,67%
1,95%
7,29%
1,84%
2,35%
0,54%
0,22%
1,00%
7,80%
0,82%
100,00
%

Różnica 2020–
2019
- 71 917,16
93 370,41
- 8 588,60
218 234,18
9 492,34
- 853 450,73
5 021,22
- 229 687,95
36 241,31
6 909,13
9 809,36
13 905,92
- 5 063,43
22 861,11
617 097,89
90 963,03
-44 802

2.1.5. Odpady
GRI [103-1, 103-2, 103-3]
Preferujemy najbardziej korzystne dla środowiska metody zagospodarowania odpadu, takie jak
recykling i odzysk, natomiast wyraźnie ograniczamy metody mniej ekologiczne, jak spalanie bez
odzysku energii, składowanie i inne formy utylizacji. Dlatego w dziedzinie postępowania z odpadami
dążymy do tego, aby możliwie największa ich część była przekazywana odbiorcom zewnętrznym,
którzy poddadzą je procesom odzysku lub recyklingu.
W spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS staramy się prowadzić działania zgodnie z ideą gospodarki o
obiegu zamkniętym. W przypadku Grupy LOTOS, głównym obszarem naszego zaangażowania są
kwestie odpadów. Rafineria wytwarza niewiele odpadów ropopochodnych. W zdecydowanie
największych ilościach wytwarzane są odpady z oczyszczalni ścieków (osady i szlamy) oraz odpady z
dekarbonizacji wody. Sami nie zajmujemy się zagospodarowaniem tych odpadów. Przekazujemy je
wyspecjalizowanym i uprawnionym firmom zewnętrznym, które poddają je procesom odzysku i
recyklingu. W 2020 r. rafineria przekazała firmom zewnętrznym około 10,6 tys. ton odpadów
niebezpiecznych, z czego aż 99,7% zostało poddanych procesom odzysku i recyklingu. W przypadku
odpadów innych niż niebezpieczne odsetek ten jest jeszcze wyższy – 99,9% przy około 5,5 tys. ton
przekazanych odpadów.
GRI [OG7]
LOTOS Petrobaltic i LOTOS Geonafta w 2020 r. nie prowadziły wierceń i w związku z tym nie
wytworzyły odpadów wiertniczych.
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2.1.6. Woda i ścieki
GRI [303-1 2018] [303-2] [103-1, 103-2, 103-3]
Z zasobów wody korzystamy na podstawie pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych. Nasza
działalność nie wpływa w sposób istotny na funkcjonowanie obszarów chronionych i cennych
przyrodniczo, a pobierana ilość wody utrzymywana jest na poziomie niższym od dopuszczalnych
wielkości, co potwierdzają analizy wpływu poboru wody na środowisko.
Zgodnie z wymaganiami udzielonych nam pozwoleń, na bieżąco monitorujemy nasz wpływ na zasoby
wodne w związku z pobieraniem wody i zrzucaniem ścieków – zarówno pod kątem ilości, jak i jakości.
Regularnie raportujemy do urzędów, w bardzo szerokim zakresie, informacje dotyczące korzystania z
wód. Dbamy również o to, aby możliwie największa część wody wykorzystanej w procesach
produkcyjnych była ponownie używana. Zapewnia to zmniejszenie ilości wody ostatecznie pobieranej
ze środowiska.
Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS nie prowadzą działalności na obszarach objętych ryzykiem
wystąpienia niedoborów wody (według WWF Water Risk Filter).
Nasza rafineria posiada własną oczyszczalnię ścieków, do której trafiają ścieki zarówno z samego
zakładu, jak i z mniejszych firm prowadzących działalność na jej terenie. Oprócz ścieków
powstających w procesach produkcyjnych (tzw. ścieki procesowe), w oczyszczalni oczyszcza się
jeszcze wody drenażowe, wody opadowe czyste (z dróg i placów) oraz ścieki zaolejone (z terenów
produkcyjnych), a także ścieki sanitarne.
Wody i ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są przez jeden z dwóch zrzutów. Wody drenażowe i
opadowe czyste odprowadzane są do kanału Rozwójki usytuowanego wzdłuż południowej granicy
zakładu. Natomiast pozostałe strumienie, czyli ścieki procesowe, ścieki zaolejone i sanitarne, po
oczyszczeniu odprowadzamy do Martwej Wisły, płynącej wzdłuż północnej granicy zakładu.
Grupa Kapitałowa LOTOS śledzi swój wpływ na wodę poprzez bieżące monitorowanie zarówno
wielkości poboru wód, jak i kontrolę parametrów środowiskowych w obszarach, na które oddziałuje.
Każda inwestycja prowadzona jest na podstawie dialogu z interesariuszami, a żadne zgłoszenie lub
skarga nie pozostaje bez rozpatrzenia. Dostawcy i kontrahenci, podpisując umowy ze spółkami Grupy
Kapitałowej LOTOS zobowiązują się, że działają odpowiedzialnie, zgodnie z prawem i w poszanowaniu
środowiska. Są pod tym kątem regularnie audytowani.
Każdy z zakładów produkcyjnych Grupy LOTOS jest właściwie przygotowany na ewentualność awarii i
wycieków. Na terenie zakładów obowiązują procedury, których celem jest przede wszystkim
skuteczne zapobieganie wyciekom, a w razie potrzeby odpowiednie reagowanie na nie. Służy temu
też Ratownictwo Chemiczne, specjalistyczny zespół funkcjonujący w naszej firmie. Ewentualne
odpady powstałe w wyniku wycieku (np. gleby zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi)
przekazywane są wyspecjalizowanym firmom, które zajmują się ich zagospodarowaniem zgodnie z
prawem.
Dane na temat wykorzystania wody i odprowadzanych ścieków są raportowane na poziomie
skonsolidowanym, tj. całej Grupy Kapitałowej LOTOS.
[Wykorzystujemy nowoczesne systemy zarządzania]
W 2020 r. w Grupie LOTOS formalnie zakończył się projekt znaczącej rozbudowy systemu ciągłego
monitoringu emisji zanieczyszczeń CEMS (Continuous Emission Monitoring System). System
pomaga w analizie pracy rafinerii przy przerobie różnych gatunków ropy. Dzięki temu widać, jak
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różne reżimy produkcyjne wpływają na emisję zanieczyszczeń do środowiska. Grupa LOTOS
unowocześnia infrastrukturę i umożliwia pracę zdalną, dzięki temu pracownicy spółki są w stanie
zdalnie precyzyjnie monitorować działanie rafinerii.
CEMS to zespół urządzeń dla osób zajmujących się procesami technologicznymi wpływającymi na
środowisko. Oprócz analizy pracy rafinerii w różnych warunkach pozwala wykryć ewentualne
zagrożenia, np. nieszczelności procesowe, które zasiarczają gaz opałowy.
Dzięki CEMS pracownicy mają dostęp do informacji o jakości ścieków odpływających do Martwej
Wisły w czasie rzeczywistym. Stan cieczy jest monitorowany pod kątem chemicznego
zapotrzebowania tlenu (wskaźnik zanieczyszczeń wód i ścieków) oraz zawartości azotu ogólnego,
węglowodorów ropopochodnych i zawiesiny ogólnej.
GRI [303-3 2018]
Pobór i wykorzystanie wód
Pobór wody według źródła i rodzaju

Wody powierzchniowe:

Ze wszystkich obszarów (w
megalitrach)
2019
2020
5 415,026

5 220,084

Woda niskozmineralizowana (suma składników
mineralnych poniżej 1000 mg/l)
Pozostała woda (suma składników mineralnych
powyżej 1000 mg/l)
Wody gruntowe:

5 415,026

5 220,084

0,000

0,000

360,252

328,608

Woda niskozmineralizowana (suma składników
mineralnych poniżej 1000 mg/l)
Pozostała woda (suma składników mineralnych
powyżej 1000 mg/l)
Woda morska:

360,252

328,608

0,000

0,000

699,717

392,570

Woda niskozmineralizowana (suma składników
mineralnych poniżej 1000 mg/l)
Pozostała woda (suma składników mineralnych
powyżej 1000 mg/l)
Woda wyprodukowana:

0,000

0,000

699,717

392,570

210,441

414,052

0,000

0,000

210,441

414,052

400,809

298,503

400,809

298,503

0,000

0,000

10,448

27,359

Woda niskozmineralizowana (suma składników
mineralnych poniżej 1000 mg/l)
Pozostała woda (suma składników mineralnych
powyżej 1000 mg/l)
Woda z innej organizacji:
Woda niskozmineralizowana (suma składników
mineralnych poniżej 1000 mg/l)
Pozostała woda (suma składników mineralnych
powyżej 1000 mg/l)
Woda z innej organizacji:
Woda powierzchniowa
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390,361

271,144

Woda morska

0,000

0,000

Woda wyprodukowana

0,000

0,000

400,809

298,503

7 086,245

6 653,817

Wody gruntowe

Łączny pobór wody z innej organizacji
Łączny pobór wody (wody powierzchniowe, wody
gruntowe, woda morska, woda wyprodukowana,
woda z innej organizacji)
2.1.7. Bioróżnorodność

W pobliżu rafinerii Grupy LOTOS znajduje się rezerwat przyrody Ptasi Raj, należący do obszaru Natura
2000 „Ostoja w Ujściu Wisły” (PLH220044).
Powierzchnia rafinerii wynosi 235 ha, a rezerwatu 1015 ha. Na terenie rezerwatu najliczniejszą grupą
ptaków są różne gatunki kaczek właściwych i nurkujących oraz łabędzie i gęsi białoczelne. Mierzeja
jest siedliskiem przede wszystkim różnych gatunków mew, rybitw i siewkowców, a także
kormoranów, kaczek, gęsi i łabędzi. Na terenie rezerwatu gniazdują także ostrygojady i sieweczki.
Sąsiedztwo tak cennego rezerwatu to wielka odpowiedzialność i zdajemy sobie sprawę, jak ważne
jest przestrzeganie procedur bezpieczeństwa oraz standardów ograniczania wpływu na środowisko.
Obszary koncesyjne posiadane przez spółkę LOTOS Petrobaltic, specjalizującą się w poszukiwaniu
oraz wydobyciu ropy naftowej i gazu, znajdują się poza tzw. Bałtyckimi Obszarami Chronionymi i nie
wpływają na poziom bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Jednym z ważniejszych zadań w zakresie
naszej działalności na Bałtyku jest wdrażanie najlepszych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i
tym samym utrzymanie pełnej bioróżnorodności tego regionu. LOTOS Petrobaltic dąży do pełnej
realizacji już podjętych działań, polegających na wdrożeniu założeń Bałtyckiego Planu Działania,
określającego wymóg „zero zrzutów” dla platform morskich.
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3. SPOŁECZEŃSTWO
3.1. WARTOŚCI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
Nasza odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego przejawia się w
prowadzeniu działalności produkcyjnej w sposób niedopuszczający do degradacji kapitału
przyrodniczego i społecznego. Jako Grupa Kapitałowa LOTOS czujemy się odpowiedzialni za swoje
produkty wobec państwa, rynku, partnerów, klientów i pracowników.
Prowadzimy biznes w sposób etyczny, przestrzegając norm we wszystkich obszarach działalności.
Przyjęliśmy również system wartości, który u swoich podstaw ma szacunek do potrzeb społeczeństwa
oraz środowiska naturalnego.
[Cztery naczelne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS]
1. Czystość
Zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych oraz
deklarujemy etyczną i uczciwą konkurencję, a także przeciwdziałamy naruszaniu praw człowieka.
2. Otwartość
Jesteśmy otwarci na zmiany, potrzeby świata i oczekiwania ludzi.
3. Innowacyjność
Podchodzimy nowatorsko do rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych, działając
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, uzyskujemy korzyści biznesowe oraz przewagę
konkurencyjną na rynku.
4. Odpowiedzialność
To podstawa naszego podejścia wobec przyszłości ludzi, środowiska naturalnego, kraju i
bezpieczeństwa jego pozycji w świecie.
Zrównoważony rozwój jest dla Grupy Kapitałowej LOTOS integralną częścią działalności. Jesteśmy
świadomi swojego wpływu na otoczenie i środowisko, dlatego będąc firmą społecznie
odpowiedzialną, kierujemy się w prowadzonych działaniach zasadami etycznymi.
Bardzo istotne dla nas jest przestrzeganie międzynarodowych norm, takich jak ISO 26000, w zakresie
ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwych praktyk
operacyjnych, zagadnień konsumenckich, zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności
lokalnej.
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Grupa Kapitałowa LOTOS działa zgodnie z wyzwaniami, zdefiniowanymi przez 17 Celów
Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. (Sustainable Development Goals, SDG), Wizję
Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu do 2050 r., oraz 10 zasadami UN Global Compact.
Zgodnie z wizją zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu do 2050 r., Grupa Kapitałowa
LOTOS zobowiązała się do tego, aby:


działania opierać na szerokiej współpracy, innowacyjnym myśleniu oraz edukacji zarówno
własnych pracowników, jak i społeczeństwa;



prowadzić działalność biznesową, opierając się na zaufaniu i dialogu;



podejmować współpracę z ośrodkami akademickimi i szkołami w zakresie edukacji przyszłych
pracowników;



stwarzać pracownikom warunki i możliwości rozwoju;



promować i wspierać wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych;



tworzyć infrastrukturę i prowadzić inwestycje, opierając się na dialogu oraz w zgodzie z
zasadami zrównoważonego rozwoju;



podejmować działania na rzecz zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko;



wprowadzać rozwiązania pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, zarówno w zakresie
wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, optymalizacji procesów, jak i edukacji;



prowadzić dialog z rządem i dzielić się swoimi doświadczeniami w kwestiach istotnych dla
przedsiębiorców i gospodarki;



podnosić poziom etyki w biznesie, w tym w relacjach z wszystkimi grupami interesariuszy.

3.1.1. Relacje ze społecznościami lokalnymi
GRI [103-1, 103-2, 103-3]
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Traktujemy społeczną odpowiedzialność biznesu jako element zarządzania i doskonalenia organizacji.
Budujemy trwałe i pozytywne relacje z interesariuszami i w ten sposób dążymy do skutecznego
integrowania swojej strategii oraz podejmowanych działań z wyzwaniami społecznymi i
środowiskowymi.
W całej Grupie Kapitałowej LOTOS funkcjonuje ujednolicona polityka w obszarze społecznym, która
skupia się na realizacji celów w następujących trzech dziedzinach:




poprawa jakości życia (zdrowie, bezpieczeństwo na drogach, edukacja)
dbałość o środowisko naturalne (ekologia i ochrona środowiska)
rozwój innowacji

Wspieramy inicjatywy i projekty społeczne. Nasza działalność sponsoringowa skupia się na sporcie,
kulturze i sztuce oraz działaniach społecznych i ekologicznych, realizowanych przede wszystkim w
powiatach i województwach, w których zlokalizowane są zakłady Grupy Kapitałowej LOTOS, a także w
miejscach, gdzie prowadzi ona działalność handlową, m.in. poprzez sieć stacji paliw.
GRI [413-1]
W działania na rzecz lokalnych społeczności zaangażowane są wszystkie spółki Grupy Kapitałowej
LOTOS.
W 2020 r. spółki Grupy Kapitałowej LOTOS zrealizowały:




23 projekty z zakresu sponsoringu sportu;
26 projektów z zakresu sponsoringu kultury;
14 projektów z zakresu działań społecznych.

GRI [102-43]
Prowadzimy dialog ze swoimi kluczowymi interesariuszami. Jest to dla nas ważne narzędzie służące
do budowy zaufania. Poprzez aktywną komunikację z naszym otoczeniem staramy się niwelować
zagrożenia związane z bieżącą działalnością firmy oraz aktywnie odpowiadać na potrzeby naszych
interesariuszy. Przykładem podejmowanego dialogu są konsultacje społeczne organizowane przed
rozpoczęciem ważnych inwestycji na terenie rafinerii.
Szczególną wagę koncern przykłada też do projektów ukierunkowanych na kwestie rozwoju młodych
ludzi. Wyrównywanie szans społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, szczególnie wśród dzieci i
młodzieży, to zagadnienie, któremu Grupa LOTOS poświęca od lat wiele uwagi. Firma poczuwa się do
odpowiedzialności za los dzieci i młodzieży wychowujących się w bezpośredniej bliskości jej
zakładów. Szczególną rolę odgrywa tu działalność Fundacji LOTOS.
3.1.2. Działania na rzecz lokalnych społeczności
Relacja ze społecznościami lokalnymi zamieszkującymi tereny naszego oddziaływania to ważny
element społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS. Czujemy się odpowiedzialni za te
społeczności. Więcej na temat projektów dla lokalnych społeczności przeczytasz w części poświęconej
wolontariatowi.
Główne programy realizowane przez Grupę LOTOS:
•

LOTOS Szukamy Następców Mistrza

54

Z inicjatywy i przy wsparciu Polskiego Związku Narciarskiego od 2004 r. prowadzimy Narodowy
Program Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej LOTOS Szukamy Następców Mistrza.
Jest to największe sportowo-społeczne przedsięwzięcie w historii polskiego narciarstwa. W program
zaangażowane są wszystkie liczące się kluby w Polsce z sekcją skoków narciarskich i kombinacji
norweskiej. W ramach programu odbywają się także zawody z cyklu LOTOS Cup. Program
szkoleniowy ma na celu wyszukiwanie młodych talentów, wspieranie ich rozwoju, wyrównanie szans i
niwelowanie deficytów w obszarze sportowym.
•

Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM

Jeden z największych piłkarskich programów szkoleniowych w Polsce. Projekt wystartował w 2012 r.
W ramach programu Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM młodzi piłkarze oraz trenerzy mają możliwość
rozwijania swoich umiejętności w Akademii Piłkarskiej LG oraz w jednym z 15 ośrodków piłkarskich.
Misją programu jest nie tylko zdobywanie umiejętności, ale także kształtowanie postawy
prozdrowotnej i patriotycznej. Grupa LOTOS sponsoruje m.in. zakup sprzętu sportowego, obozy
piłkarskie, wynagrodzenia trenerów, wynajem boisk oraz stypendia sportowe dla najzdolniejszych
zawodników.


Rakiety LOTOSU

W roku 2009 Polski Związek Tenisowy (PZT), podążając za trendami Międzynarodowej Federacji
Tenisowej (ITF), wprowadził program „Tenis 10“ skierowany do dzieci w wieku 5–10 lat. W roku 2019
powstał Narodowy Program Upowszechniania Tenisa – Rakiety LOTOSU (NPUT – Rakiety LOTOSU). To
trzeci program realizowany dzięki współpracy z Grupą LOTOS, jeden z największych w polskim
sporcie, a największy w polskim tenisie program wsparcia. Dzięki NPUT – Rakiety LOTOSU PZT stale
pozyskuje zawodników w kolejnych kategoriach wiekowych od U10 przez U12, U14, U16, aż do
LOTOS PZT Team, do której należą m.in. obecni Mistrzowie Polski – Magdalena Fręch i Kacper Żuk.
Narodowy Program Upowszechniania Tenisa zapewnia stabilność programową oraz sportowy rozwój
dzieci i młodzieży. To inwestycja w najlepszych zawodników, także z rodzin mniej zamożnych.
Narodowy Program Upowszechniania Tenisa – Rakiety LOTOSU obejmuje wsparciem ponad 100
klubów. Podczas każdej z dotychczasowych trzech edycji Narodowego Dnia Tenisa, również
wspieranego przez Grupę LOTOS – sztandarowego projektu Polskiego Związku Tenisowego –
najliczniejszą grupę (zawsze jest to ponad pół tysiąca osób ) stanowią właśnie dzieci z Narodowego
Programu Upowszechniania Tenisa – Rakiety LOTOSU.


LOTOS – Mistrzowie w pasach i Mistrzowie w Drodze

Realizowany od 2014 r. program LOTOS – Mistrzowie w pasach zapoznaje pasażerów samochodów z
zasadami bezpieczeństwa, dobrymi nawykami dotyczącymi poprawnego zapinania pasów, a także
montażu fotelików samochodowych dla dzieci. Od początku działania programu przeprowadzono
ponad 8 tysięcy indywidualnych instruktaży kierowców i pasażerów.
W 2020 r. zrealizowano też pilotażowo pierwszą edycję nowego programu Mistrzowie w drodze. To
wieloaspektowy program, którego celem jest edukacja i zaangażowanie młodych kierowców w
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Ambasadorem obu programów jest Rajdowy
Wicemistrz Świata Kajetan Kajetanowicz.


Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem

Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem to wspólne przedsięwzięcie Grupy LOTOS, Fundacji
LOTOS i gminy Czechowice-Dziedzice. Adresowane jest do uczniów szkół podstawowych, którzy
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przejawiają zainteresowania dziedzinami humanistyczno-artystycznymi lub naukami ścisłymi. Celem
programu jest zachęcanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz kształtowanie
myślenia projektowego.


E(x)plory

Grupa LOTOS od 2013 r. jest mecenasem programu E(x)plory – organizowanej przez Fundację
Zaawansowanych Technologii, największej w Polsce inicjatywy wspierającej utalentowaną młodzież w
realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promującej ich osiągnięcia na arenie
międzynarodowej. Od początku istnienia programu udało się stworzyć społeczność ponad 2400
młodych innowatorów, którzy zgłosili do Konkursu E(x)plory ponad 1500 projektów naukowych i
wynalazków. Unikalną wartością E(x)plory jest bezpośredni kontakt młodych talentów z ekspertami
ze świata nauki, biznesu i innowacji społecznych. E(x)plory dba o rozwój talentów poprzez programy
stażowe, mentorskie i grantowe oraz wyszukuje talenty poprzez organizację Festiwali E(x)plory w
szkołach i regionach. W ciągu 9 edycji odbyło się 59 wydarzeń dla pasjonatów innowacji i nowych
technologii. Wzięło w nich udział ponad 40 tysięcy osób.


Kierunek Bałtyk

Od 2009 r. Grupa LOTOS realizuje Program Kierunek Bałtyk, wspólnie z partnerami: Fundacją
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Stacją Morską UG w Helu oraz Stacją Biologiczną UG w
Sobieszewie. W ramach Programu prowadzone są działania związane z ochroną bioróżnorodności
Morza Bałtyckiego, w tym zagrożonego gatunku morświna zwanego „bałtyckim delfinem” oraz foki
szarej. Ponadto duży nacisk został położony na edukację dotyczącą ochrony środowiska oraz
upowszechnienie wiedzy o problemie obecności plastiku i mikroplastiku w Bałtyku.
[Wspieramy polskich naukowców]
Arktyczne paliwo Grupy LOTOS pomoże polskim naukowcom na Spitsbergenie w badaniach nad
zmianami klimatycznymi. To efekt wygranego przetargu na dostawy paliwa dla Polskiej Akademii
Nauk (PAN). 70 tys. litrów oleju napędowego o polepszonych właściwościach
niskotemperaturowych dotrze do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie. Współpraca
LOTOSU z Polską Akademią Nauk trwa już od wielu lat. Przedstawiciele koncernu uczyli
naukowców m.in. obsługi morskich urządzeń badawczych. Z kolei członkowie PAN badają, jak
zmienia się natura i jak chronić środowisko.
Zaangażowanie w innych spółkach Grupy
W drugiej połowie roku spółka LOTOS Paliwa włączyła się w pomoc dzieciom chorym na raka w
ramach Kampanii „Złotej Wstążki” organizowanej przez Fundację „Przylądek Nadziei” oraz Fundację
„Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. 10 groszy z każdej kawy kupionej na stacjach paliw
LOTOS miedzy 22 września a 21 listopada przeznaczone zostało na wsparcie skutecznego leczenia
dzieci z chorobami nowotworowymi. Inicjatywie towarzyszyła akcja informacyjna promująca zakup
kawy na stacjach LOTOS. Dzięki temu ponad 100 tys. zł zostało przekazane na wsparcie dla chorych
dzieci.
Działania LOTOS Kolej w 2020 r.:


Darowizna pieniężna dla kościoła pw. św. Brygidy w Gdańsku na organizację koncertu – LOTOS
Kolej przekazała darowiznę pieniężną dla kościoła św. Brygidy w Gdańsku na organizację
Koncertu Kolęd i Pastorałek, podczas którego zagrał zespół Golec uOrkiestra. Koncert był
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organizowany dla mieszkańców Gdańska, w dużej części dla osób mniej majętnych, seniorów,
rodzin wielodzietnych, czyli dla grup społecznych, które nie mogą pozwolić sobie na udział w
płatnych wydarzeniach kulturalnych (koncert był bezpłatny).
Darowizna pieniężna dla mniej majętnych rodzin kolejarskich – LOTOS Kolej wraz z Fundacją
LOTOS wzięła udział w akcji charytatywnej organizowanej przez Fundację Grupy PKP. Poprzez
przekazaną darowiznę pieniężną spółka wsparła dziesięć mniej zamożnych rodzin kolejarskich,
przekazując im środki na zakup komputerów z odpowiednim oprogramowaniem, które
umożliwiły dzieciom udział w zajęciach szkolnych w formie zdalnej.
Darowizna rzeczowa dla Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – Spółka LOTOS Kolej jest
świadoma tego, że aby przewozy kolejowe były bezpieczne, należy dbać o odpowiednie
wyposażenie służb ratunkowych. W ramach podziękowania za akcję mającą na celu likwidację
zagrożenia wycieku paliwa, przekazała poznańskiej komendzie Państwowej Straży Pożarnej
darowiznę rzeczową w postaci specjalistycznego sprzętu, który doposażył samochody
strażackie i wspomaga działania ratownicze (m.in. kamera inspekcyjna, taśmy szyte czy
adaptory).
Konkurs z okazji Dnia Dziecka Mój własny pociąg LOTOS Kolej – od 2010 r., każdego roku w
LOTOS Kolej organizowany jest Dzień Techniki Kolejowej z okazji Dnia Dziecka, w którym udział
bierze udział ponad 1 000 osób. W 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa organizacja
wydarzenia nie była możliwa, jednakże w spółce odbył się konkurs Mój własny pociąg LOTOS
Kolej, w ramach którego dzieci pracowników całej Grupy Kapitałowej LOTOS mogły przesłać
swoje prace plastyczne. Grupa zwycięzców odwiedziła Ośrodek Szkolenia Maszynistów z
najnowocześniejszym na Pomorzu symulatorem pojazdu kolejowego.

LOTOS w walce z koronawirusem
Rok 2020 był rokiem pełnym wyzwań, zarówno w działalności biznesowej, jak i społecznej. To efekt
panującej na świecie pandemii koronawirusa i zmian, jakie za sobą pociągnęła. LOTOS, aby móc w
sposób bezpieczny i odpowiedzialny zapewniać klientom ciągły dostęp do swoich usług, musiał
szybko wdrożyć nowe plany działania. Dzięki szybkiej reakcji i sprawnej realizacji zadań przez naszych
pracowników, stacje paliw LOTOS były przez cały ten czas dostępne, a przede wszystkim bezpieczne
dla klientów. W tym trudnym momencie koncern postanowił również wesprzeć polski system
ochrony zdrowia oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w walkę z pandemią – służby medyczne i
mundurowe. Wszystkie spółki Skarbu Państwa aktywnie i solidarnie włączyły się w akcję
przeciwdziałania szerzeniu się epidemii koronawirusa. Akcje te były współkoordynowane przez
Ministerstwo Aktywów Państwowych. LOTOS nie zapomniał także o swoich partnerach biznesowych,
oferując im specjalne udogodnienia.
Bezpieczeństwo na stacjach LOTOS
Sieć stacji LOTOS to ponad 510 obiektów działających na terenie całego kraju. Natychmiast po
ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego spółka LOTOS Paliwa podjęła działania zmierzające do
zapewnienia ciągłości funkcjonowania wszystkich stacji. Bardzo ważne było w pierwszej kolejności
zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom. Na bieżąco wprowadzane były procedury
zgodne z rozporządzeniami i wymogami Ministerstwa Zdrowia, jak np. konieczność stosowania
rękawiczek jednorazowych podczas tankowania auta.
Już w pierwszych dniach epidemii na większości stacji LOTOS wprowadzono sprzedaż bez
konieczności wchodzenia do budynku stacji. Tam, gdzie nie było takiej możliwości, zamontowano
ścianki z pleksi odgradzające strefę kas od sklepu. Wyznaczono bezpieczne odległości, a liczba
klientów, mogących jednocześnie przebywać na terenie sklepu została ograniczona. Pracownicy mieli
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do dyspozycji płyny do dezynfekcji oraz maseczki. Rękawiczki jednorazowe były dostępne zarówno
dla pracowników, jak i klientów. Koncern dbał o bieżące wyposażenie sieci stacji LOTOS w niezbędne
środki zabezpieczające klientów i pracowników. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy
ustalaniu grafików pracy, wprowadzono zasadę braku kontaktu podczas zmiany zespołów.
Grupa LOTOS rozpoczęła również inicjatywę #razemraźniej. Jest to realizowany przez pracowników
HR Grupy LOTOS cykl postów związanych z tematyką psychologiczną (m.in. techniki radzenia sobie ze
stresem, praca zdalna, czerpanie satysfakcji z pracy w trybie home office, dbanie o kondycję fizyczną
bez wychodzenia z domu).
W czasie trwania epidemii dobrze sprawdziła się uruchomiona w zeszłym roku usługa B2B 24
minimalizująca kontakt bezpośredni. Zapewnia ona całkowicie samoobsługowy zakup paliwa z
odbiorem własnym. Usługa przeznaczona jest dla franczyzobiorców LOTOSU i klientów B2B
dokonujących hurtowego zakupu paliw. Stworzony w tym celu portal internetowy umożliwił
całkowitą automatyzację usługi, począwszy od zamówienia do wystawienia elektronicznej faktury.
Działania podejmowane przez Grupę LOTOS
Każdy czeka na swoje NAJ to kampania Grupy LOTOS, Fundacji LOTOS i zarazem inicjatywa koncernu
na rzecz walki z pandemią. Od 1 maja kierowcy tankujący na stacjach LOTOS mogli przekazać swoje
punkty z programu Navigator na badania związane z leczeniem koronawirusa. W akcji wzięli udział
m.in. sportowcy oraz instytucje kultury, z którymi współpracuje koncern. Grupa LOTOS od samego
początku pandemii prowadziła szereg działań nakierowanych na pomoc dla placówek medycznych i
służb mundurowych. Koncern zdecydował się rozszerzyć swoje działania i wesprzeć wszystkich
Polaków, którzy z powodu obecnej sytuacji pozostają w domach, stąd akcja #wDomuTezJestNAJ.
Elementem akcji było zainicjowanie przez Grupę LOTOS tworzenie street-artowych murali, które
portretowały urywki z życia zabranego przez epidemię. Pięć murali zlokalizowanych w Gdańsku,
Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu przedstawiało powszednie, zwyczajne emocje, których
ekspresję tak bardzo utrudnił koronawirus. Na każdym z nich umieszczono symbole pandemii −
rękawiczki, maska, przyłbica, kombinezon lub tablet. We wspólnej wizji twórców zestawiono obrazy
zwyczajnego życia z niepasującymi, a obecnie koniecznymi przedmiotami. Projekt był owocem
współpracy polskich malarzy, grafików i rysowników.
Wsparcie kontrahentów
Zajmująca się produkcją i dystrybucją olejów oraz smarów spółka LOTOS Oil wdrożyła plan
pomocowy, który miał za zadanie wesprzeć jej kontrahentów w czasie pandemii koronawirusa.
Program Razem w przyszłość zakładał szereg rozwiązań – od dostępności płynu do dezynfekcji po
zmiany w umowach dystrybutorskich. Jednocześnie spółka poszerzyła portfolio produktowe o nowe
oleje dostępne w niższych cenach.
Pandemia COVID-19 znacząco dotknęła rynek polskiej gospodarki. Program pomocowy LOTOS Oil
Razem w przyszłość powstał z nadzieją na ustabilizowanie się uwarunkowań rynkowych i
przywrócenie płynności finansowej dla wielu firm. W ramach wspomnianego programu powstał
szereg opcji dla kontrahentów spółki, przede wszystkim tych związanych umową dystrybutorską.
Jedną z nich jest możliwość zakupu hurtowego produktów silnikowych LOTOS Quazar lub AURUM z
dodatkiem promocyjnym w postaci bonów, które kontrahenci mogli zrealizować na zakupy
spożywcze, higieniczne, gastronomiczne czy elektroniczne. Przedsiębiorcy otrzymali aż 100 dni na
zapłatę należności z tytułu zakupu promocyjnego.
Pomoc dla szpitali – wspólne działania spółek Skarbu Państwa

58








Za pośrednictwem Fundacji LOTOS na początku pandemii środki w wysokości 5 mln zł trafiły
do czterech wybranych placówek medycznych w woj. pomorskim i zachodniopomorskim:
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Szpitala
Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, 7. Szpitala Marynarki Wojennej z
Przychodnią SPZOZ w Gdańsku oraz Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Szczecinie.
Sześć placówek medycznych z Pomorza otrzymało do dyspozycji samochody od Grupy
LOTOS. Pojazdy miały za zadanie przewozić pacjentów, próbki i materiały medyczne.
1500 litrów płynu do dezynfekcji przekazano Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w
Szczecinie. Pozwoliło to zabezpieczyć funkcjonowanie stacji. Wszystko to w trosce o
bezpieczeństwo pracowników i pacjentów w okresie wzmożonych działań związanych z walką
z koronawirusem. Darowizna dla szczecińskiego pogotowia była kolejną z inicjatyw spółki
LOTOS Paliwa wspierającą działania służb sanitarnych i mundurowych zaangażowanych w
walkę z koronawirusem.
W listopadzie, że zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego, LOTOS zaangażował
się również (jako inwestor) w budowę szpitala tymczasowego w halach AMBEREXPO w
Gdańsku. W Grupie LOTOS działał zespół, który w uzgodnieniu z wojewodą, miastem,
Międzynarodowymi Targami Gdańskimi oraz szpitalem patronackim, którego rolę pełni
COPERNICUS Podmiot Leczniczy, ustaliły szczegóły inwestycji. Placówka będąca w stanie
przyjąć docelowo do 400 pacjentów walczących z koronawirusem była gotowa z początkiem
lutego. Szpital uruchomiono 8 marca 2021 roku. Okazał się on istotnym buforem
bezpieczeństwa dla całego systemu w trakcie szczytu trzeciej fali pandemii.

Wsparcie służb medycznych i mundurowych






Grupa LOTOS przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku kilkaset maseczek
ochronnych. Policjanci rozdawali je turystom i mieszkańcom przy sopockim molo w czasie
wakacji. Przypominali o obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach, w których nie można
zachować 1,5-metrowego odstępu.
W ramach akcji Grupa LOTOS wraz ze spółką LOTOS Paliwa wspierały wszystkich
funkcjonariuszy na służbie działających na granicy Polski. W wyniku zagrożenia
spowodowanego przez koronawirusa, zostały przywrócone kontrole na granicy Polski.
Umundurowani lub poruszający się pojazdami oznakowanymi, przyjeżdżający na wybrane
stacje LOTOS, mieli prawo uzyskać darmowy gorący napój lub napoje Dynamic. Podobne
działania realizowane były na rzecz Wojska Polskiego, Pogotowia Ratunkowego, Straży
Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej czy Służb Celno-Skarbowych. Otrzymywali oni kawę,
herbatę, gorącą czekoladę albo napój energetyczny Dynamic.
Wśród beneficjentów znalazła się również 7 Pomorska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej –
na wybranych stacjach żołnierze tej formacji mogli uzupełnić paliwo, nie ponosząc żadnych
kosztów. Za darmo tankowano też karetki i inne pojazdy należące do 19 zakaźnych szpitali
jednoimiennych. Koncern przekazał dla tych placówek 2 mln zł w formie kart paliwowych.

[Koncern przeznaczył w sumie kwotę 12 mln zł na walkę z pandemią (luty 2021 r.).]
[Spółka LOTOS Paliwa rozdała 400 kart na łączną kwotę 2 mln zł, dzięki którym karetki i inne
pojazdy należące do wybranych placówek, mogły bezpłatnie uzupełnić zapasy paliwa na każdej
stacji LOTOS w Polsce.]
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3.1.3. Działalność sponsoringowa
[wskaźnik własny 2]
W 2020 r. kontynuowaliśmy nasze liczne projekty sponsoringowe – wspierając rozwój kultury, sztuki
oraz aktywnie uczestnicząc w sukcesach zarówno młodych sportowców, jak i tych już bardziej
doświadczonych zawodników czy drużyn.
Nasze zaangażowanie w rozwój kultury i sztuki przejawia się we wspieraniu instytucji i wydarzeń
kulturalnych, które zlokalizowane i realizowane są przede wszystkim w regionach, gdzie prowadzimy
działalność, tj. w województwie pomorskim oraz powiatach bielskim i jasielskim. Podstawowym
kryterium zaangażowania Grupy LOTOS w kulturę i sztukę jest społeczny wymiar oraz długofalowość
projektów, jak również ich ranga dla promocji regionów, w których działają spółki Grupy Kapitałowej
LOTOS. Doceniamy działania, dzięki którym regiony zwiększają swój potencjał i atrakcyjność w sferze
oferty kulturalnej w skali całego kraju.
Projekty z obszaru sponsoringu kultury realizowane w 2020 r.


Współpraca przy projektach: LOTOS Siesta Festival, Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej, Ladies
Jazz Festival, Festiwal Szekspirowski, The Metropolitan Opera, koncert 1920. Wdzięczni
Bohaterom, XII Festiwal Filmowy Niepokorni Niezłomni Wyklęci oraz wsparcie realizacji
wystawy Tygodnika Solidarność „Droga ku Wolności” i premiery „Cyrulika Sewilskiego” w
Polskiej Operze Królewskiej.



Mecenas Opery Bałtyckiej w Gdańsku i Muzeum Izby Pamięci Generała Kuklińskiego.



Mecenas Główny Teatru Muzycznego w Gdyni.



Wsparcie koncertów „Dorosłe dzieci” z okazji 40-lecia NSZZ Solidarność i „Solidarni z
Białorusią”.



Z powodu pandemii wiele imprez o charakterze regionalnym zostało odwołanych, jednak
tradycyjnie wsparliśmy realizację wydarzeń na południu Polski: LOTOS Jazz Festiwal – Bielska
Zadymka Jazzowa, Dni Jasła, Jesienne Spotkania z Teatrem oraz Memoriał Majora Henryka
Dobrzańskiego „Hubala”.



Inne lokalne wydarzenia wsparte przez koncern to m.in.: Obchody 100-lecia Bitwy
Warszawskiej oraz wsparcie Konkursu Historycznego Patria Nostra.

W roku 2020 w ramach sponsoringu sportu koncern zrealizował 23 projekty w następujących
obszarach:






Sponsoring Reprezentacji Polski w piłce nożnej (Polski Związek Piłki Nożnej), Reprezentacji
skoków i biegów narciarskich (Polski Związek Narciarski) oraz sponsoring największej polskiej
imprezy kolarskiej (Tour de Pologne).
Sponsoring kobiecej i męskiej Reprezentacji Polski, Reprezentacji Młodzieżowej i Mistrzostw
Polski we wszystkich kategoriach wiekowych w tenisie ziemnym (Polski Związek Tenisowy)
oraz partner główny Huberta Hurkacza, jednego z najbardziej obiecujących polskich
tenisistów młodego pokolenia.
Rajdy samochodowe – współpraca z LOTOS Rally Team, w którego barwach startuje Kajetan
Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak – trzykrotni Rajdowi Mistrzowie Europy.
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Kolejny już rok Grupa LOTOS kontynuowała współpracę z Polską Ligą Koszykówki,
jednocześnie zwiększając wsparcie finansowe dla tej organizacji. Grupa LOTOS w maju 2020
r. została sponsorem Energa Basket Ligi, Energa Basket Ligi Kobiet, reprezentacji Polski
koszykarek i koszykarzy, a także Suzuki Pucharu Polski i Suzuki Superpucharu Polski. Spółka
wspiera także galę zakończenia sezonu koszykarskiego.
Sponsoring Fight Exclusive Night (FEN) przez pozyskanie tyłu Sponsora Tytularnego
wszystkich gal zorganizowanych w 2020 r.
Projekty regionalne, m.in.: LOTOS Stadion Letni Gdańsk, regaty LOTOS Nord Cup, LOTOS
Gryffin CUP oraz 48. Memoriał Żylewicza.
Szkolenie dzieci i młodzieży – kontynuowano współpracę przy skierowanych do dzieci i
młodzieży projektach o charakterze społeczno-sportowym. Dotyczy to przede wszystkim piłki
nożnej czy sportów zimowych, czyli wspomnianych wcześniej programów Piłkarska
przyszłość z LOTOSEM, LOTOS Szukamy Następców Mistrza a także stworzenie wspólnie z
Polskim Związkiem Tenisowym projektu Rakiety LOTOSU. Kontynuowaliśmy również
program Nadzieje Olimpijskie, w którym współpracowaliśmy z siedmioma uzdolnionymi
sportowcami reprezentującymi szeroką gamę dyscyplin olimpijskich.
Warto zaznaczyć, że w ramach programu Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM pojawił się 16.
ośrodek – Ladies Football Academy Szczecin. To drugi klub pod skrzydłami LOTOSU, w którym
trenują tylko dziewczęta, co jest dowodem na wzrost popularności kobiecej piłki nożnej.
Uroczyste otwarcie ośrodka odbyło się 8 września. Program Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM
od wielu lat z powodzeniem szkoli dzieci i młodzież, przyczyniając się do rozwoju piłki nożnej
w wielu regionach Polski. Program funkcjonuje pod patronatem Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej.
W 2020 r. przedłużyliśmy także współpracę z Akademickim Związkiem Sportowym oraz
Akademicką Reprezentacją Polski jako Główny Sponsor. Ta współpraca Grupy LOTOS trwa już
od 2018 r., a dzięki niej AZS może realizować projekty skierowane do sportowców studentów
i wspomagać aktywność fizyczną młodych ludzi. Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom i
zachowaniu najwyższych środków ostrożności, w 2020 r. odbyły się po raz kolejny
Akademickie Mistrzostwa Polski, których sponsorem jest Grupa LOTOS. Zawody trwały od
września do grudnia. Zawody sportowe obejmowały aż 40 dyscyplin.

Więcej o sponsoringu sportu i realizowanych projektach można przeczytać na stronie:
https://odpowiedzialny.lotos.pl/2921/spoleczenstwo/sport.

3.1.4. Działalność Fundacji LOTOS
[wskaźnik własny 1]
W 2020 r. do Fundacji LOTOS wpłynęło 1250 wniosków o darowizny. Dofinansowanych zostało 148
projektów kwotą ok. 14 mln zł (wzrost o ok. 75% w stosunku do roku poprzedniego). Znaczący wzrost
wsparcia w formie darowizn w roku 2020 był powiązany z wyjątkową sytuacją na świecie wywołaną
przez pandemię koronawirusa. Współpracując z Ministerstwem Aktywów Państwowych i
Ministerstwem Zdrowia, Fundacja LOTOS zaangażowała się w pomoc placówkom medycznym i
instytucjom publicznym w całej Polsce. Było to wsparcie rzeczowe oraz darowizny finansowe na
zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
Łączna wartość udzielonej pomocy na ten cel w 2020 r. to ponad 8,4 mln zł (koncern w sumie
przekazał 12 mln zł.)
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Struktura wydatków Fundacji LOTOS na realizację projektów 2020 w ujęciu procentowym:












ochrona zdrowia i promocja życia
kultura i sztuka
nauka, edukacja i oświata
pomoc społeczna
wspieranie ratownictwa i ochrony ludności
porządek i bezpieczeństwo publiczne
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
podtrzymanie tradycji narodowej
rozwój lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych
działalność charytatywna
krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

72%
12%
8%
2%
1,12%
1%
1%
1%
0,9%
0,15%
0,1%

Najważniejsze działania realizowane przez Fundację w 2020 r.










Fundacja LOTOS wsparła odział neurochirurgii Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku.
Nowoczesny sprzęt do endoskopowej chirurgii kręgosłupa umożliwi wykonywanie
małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych. Dzięki wsparciu Fundacji LOTOS, pacjenci z
ubezpieczeniem NFZ będą mogli odbyć taką operację bezpłatnie. Do tej pory było to możliwe
jedynie w placówkach prywatnych.
Fundacja LOTOS jako opiekun programu Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM od lat wspiera
uczniów w rozwijaniu ich naukowych zainteresowań i pasji. W kolejnej już edycji programu
wzięło udział 103 uczniów i 28 nauczycieli. Fundacja ufundowała nagrodę główną –
pracownię językową dla uczniów z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Jasielska Liga
Naukowa z LOTOSEM to program, który wspiera uzdolnionych uczniów już od 2013 r. Jego
celem jest rozwój zdolnych uczniów, kształtowanie myślenia naukowego oraz promocja
metody projektowej wśród najmłodszych.
Fundacja LOTOS wsparła V edycję projektu Uczę się bezpieczeństwa, w ramach którego
pomorscy policjanci uczą dzieci bezpiecznych zachowań na drodze. Pierwszoklasiści
otrzymają m.in. kamizelki i worki odblaskowe. Fundacja LOTOS wspiera projekt od początku
istnienia. Wojewódzki Projekt Edukacyjny Uczę się bezpieczeństwa został opracowany przez
gdańskich policjantów w 2016 r. Corocznie objętych jest nim około 6 tysięcy uczniów klas
pierwszych pomorskich szkół. Celem jest edukacja najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa
na drodze.
Dzięki Fundacji Grupy PKP i spółce LOTOS Kolej dzieci z najuboższych kolejarskich rodzin
otrzymały sprzęt komputerowy do nauki on-line z potrzebnym oprogramowaniem. W akcję
zaangażowały się także inne kolejowe spółki. LOTOS Kolej za pośrednictwem Fundacji LOTOS
przekazała środki finansowe na rzecz Fundacji Grupy PKP. Dzięki temu wsparciu możliwy był
zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z najuboższych rodzin kolejarskich. Łącznie
zakupiono sprzęt dla 17 rodzin.
Fundacja rozpoczęła współpracę z Fundacją ORLEN przy kolejnej edycji programu
stypendialnego Bona Fide (łac. w dobrej wierze). Dziesięciu polskich studentów otrzymało
stypendia pozwalające im na podjęcie nauki na jednej z 50. najlepszych uczelni świata. W
ciągu trzech dotychczasowych edycji grono uczestników programu powiększyło się do 22
stypendystów. Program Bona Fide to unikalny projekt w skali kraju. Jego celem jest objęcie
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mecenatem osób, które w przyszłości mogą swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas
stypendium wykorzystać do budowania siły krajowej gospodarki.
Fundacja udzieliła wsparcia w formie darowizny na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice z
przeznaczeniem na dofinansowanie projektu dla dzieci Zdolni z Czechowic-Dziedzic, Miasta z
zapałem.
Darowiznę na rzecz Kartuskiego Centrum CARITAS z siedzibą przy Parafii Św. Wojciecha w
Kartuzach Fundacja przekazała na dofinansowanie budowy hospicjum stacjonarnego.
Fundacja LOTOS udzieliła pomocy Ochotniczym Strażom Pożarnym na terenie całego kraju na
dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania specjalnego niezbędnego do prowadzenia
działań ratowniczo-gaśniczych.
Fundacja udzieliła także pomocy w postaci wsparcia finansowego przekazywanego jako
darowizny na ratowanie życia i zdrowia chorych dzieci i osób dorosłych.

3.1.5. Prawa człowieka w łańcuchu wartości
Na każdym etapie łańcucha dostaw są ludzie, którzy tworzą produkt, transportują go lub sprzedają.
Grupa Kapitałowa LOTOS respektuje prawa człowieka, dlatego współpracuje tylko z firmami
działającymi legalnie, prowadząc działalność biznesową w otoczeniu, w którym obowiązuje system
prawny regulujący kwestie praw człowieka.
Kontrahenci Grupy Kapitałowej LOTOS są zobligowani do przestrzegania powszechnie
akceptowanego systemu wartości, szanowania swoich pracowników i godnego ich traktowania.
Dzięki tym zasadom możliwe jest tworzenie łańcucha dostaw w sposób etyczny.
Grupa Kapitałowa LOTOS dąży do tego, aby wszystkie zapytania ofertowe w ramach procesu wyboru
kontrahenta oraz umowy, zawierane zarówno z nowymi, jak i dotychczasowymi dostawcami,
zawierały klauzule dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), BHP, zasad i standardów
postępowania, etyki, braku konfliktu interesów, przeciwdziałania korupcji, ochrony środowiska,
przestrzegania praw człowieka, wpływu na społeczeństwo. Stosowanie klauzul w umowach
podpisywanych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS ma charakter
obligatoryjny.

3.2. PRACOWNICY
3.2.1. Polityka personalna
GRI [103-1, 103-2, 103-3]
Pracownicy są filarem Grupy Kapitałowej LOTOS. Jesteśmy przekonani, że wysoko wykwalifikowana,
zmotywowana i zaangażowana kadra pracownicza jest wartością dla całej organizacji, podnosi jej
efektywność i zapewnia przewagę konkurencyjną. Aby pozyskać z rynku najlepszych kandydatów i
zadbać o zatrudnionych pracowników, opracowaliśmy politykę personalną, regulującą zagadnienia
procesów rekrutacji i zarządzania pracownikami.
Wysokie standardy mają również ogromne znaczenie na etapie rekrutacji – dzięki przejrzystym
zasadom LOTOS pozyskuje z rynku najlepszych kandydatów (Grupa LOTOS jest członkiem Koalicji na
rzecz Przyjaznej Rekrutacji).
Nowo zatrudnione osoby są objęte programem adaptacyjnym Wsparcie na starcie, pomagającym im
poznać wartości oraz kulturę organizacyjną firmy pod opieką doświadczonego/j kolegi/koleżanki –
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ułatwia to odnalezienie się w nowym środowisku zawodowym, a także integrację z zespołem oraz
obniża stres związany z rozpoczęciem nowej pracy.
Pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS mają dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych. Firma
dba o ich zdrowie oraz bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy.
Łatwość dostępu do szkoleń i awansów, możliwość godzenia obowiązków służbowych z życiem
prywatnym i rodzinnym (potwierdzenie certyfikatem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami
– HR Najwyższej Jakości), a także wewnętrzne standardy ochrony przed mobbingiem i dyskryminacją
zwiększają lojalność względem firmy, zmniejszają rotację i minimalizują ryzyko utraty wartościowych
pracowników.

3.2.2. Struktura zatrudnienia
GRI [102-8]
ŁĄCZNIE

Grupa Kapitałowa LOTOS

Całkowita liczba pracowników w podziale na
rodzaj umowy i płeć
Rodzaj umowy o pracę:
Czas określony

714

kobiety
159

mężczyźni
555

suma
714

Czas nieokreślony

4 759

1 096

3 663

4 759

SUMA

5 473

1 255

4 218

5 473

ŁĄCZNIE
Całkowita liczba pracowników w podziale na
typ zatrudnienia i płeć
Pełen etat

firma
kobiety

mężczyźni suma

5 411

1230

4181

5 411

Część etatu

62

25

37

62

SUMA

5 473

1 255

4 218

5 473

GRI [401-1]
2020
Całkowita liczba nowych pracowników w podziale na płeć i wiek

kobiety

mężczyźni

suma

Poniżej 30 lat

49

151

200

Od 30 do 50 lat

85

243

328

Powyżej 50 lat
SUMA

3
137

50
444

53
581

Wskaźnik zatrudnienia

11%

11%

11%

2020
Całkowita liczba odejść pracowników w podziale na płeć i wiek

kobiety

mężczyźni

suma

Poniżej 30 lat

17

59

76

64

Od 30 do 50 lat

74

168

242

Powyżej 50 lat

32

147

179

SUMA

123

374

497

Wskaźnik rotacji

10%

9%

9%

3.2.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI [103-1, 103-2, 103-3]
Bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników traktujemy w Grupie Kapitałowej LOTOS jako
sprawę kluczową, którą stawiamy na pierwszym miejscu.
GRI [403-4]
Grupa Kapitałowa LOTOS podejmuje różnorodne działania, których celem jest utrzymywanie
wysokiego poziomu bezpieczeństwa, minimalizowanie zagrożeń oraz podnoszenie świadomości
pracowników na temat kultury bezpiecznej pracy. Funkcjonujący w LOTOSIE certyfikowany
Zintegrowany System Zarządzania (w skład którego wchodzi również system zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy) obejmuje całą działalność spółki, w tym wszystkich pracowników,
miejsca pracy i realizowane przez pracowników działania. Grupa LOTOS przeprowadza także ze
stroną społeczną i przedstawicielami związków zawodowych konsultacje działań związanych z
bezpieczeństwem i higieną pracy, m.in. tych, które dotyczą zmian w organizacji pracy i wyposażeniu
stanowisk, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji i preparatów
chemicznych, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, czy oceny
ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac. Grupa LOTOS rozwija
również współpracę w ramach obszaru bezpieczeństwa pracy ze stroną społeczną z uwagi na
spełnienie wymagań organizacji w ramach wdrożonej w 2020 r. i certyfikowanej przez Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) normy 45001.
GRI [403-8]
Systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy objęci są wszyscy pracownicy Grupy
Kapitałowej LOTOS oraz inne osoby wykonujące tymczasowe prace na terenie jednostek grupy.
Odsetek formalnych pracowników, a także pracowników, którzy nie są pracownikami, ale
których praca lub miejsce pracy jest kontrolowane przez organizację, objętych systemem
BHP

100%

Odsetek formalnych pracowników, a także pracowników, którzy nie są pracownikami, ale
których praca lub miejsce pracy jest kontrolowane przez organizację, objętych systemem
BHP, który został zaudytowany wewnętrznie

100%

Odsetek pracowników, których praca lub miejsce pracy jest kontrolowane przez
organizację, objętych systemem BHP, który został zaudytowany lub certyfikowany przez
instytucję zewnętrzną

100%

Dane dotyczą wyłącznie pracowników spółek Grupy Kapitałowej LOTOS, brak możliwości wyliczenia
osób zewnętrznych. Audyty wewnętrzne rozumie się jako audyty w myśl standardów ISO np. 9001.
Certyfikację rozumie się proces obiektywnego badania zgodności działań organizacji przez podmiot
zewnętrzny ze standardem zarządzania BHP PN-N-18001/ISO 45001.
GRI [403-3]
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W Grupie Kapitałowej LOTOS funkcjonuje Służba BHP będąca organem doradczo-kontrolnym oraz
opiniotwórczym, która prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa. W katalogu zadań Służby jest m.in. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad
BHP, bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach wraz z proponowaniem
wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń. Służba BHP analizuje stan BHP w organizacji,
doradza w zakresie przepisów BHP czy organizacji i metod pracy na stanowiskach, przedstawia
pracodawcy propozycje rozwiązań zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa. Współpracuje ze
stroną społeczną. Bierze czynny udział w zapewnieniu odpowiedniego poziomu szkoleń i właściwej
adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników. Służba BHP systematycznie wzmacnia swoje
kompetencje i kwalifikacje poprzez udział pracowników w szkoleniach i spotkaniach
benchmarkingowych oraz wymianę doświadczeń z innymi zakładami produkcyjnymi.
GRI [403-2]
W trosce o zapewnienie właściwych warunków pracy i zdrowia pracowników, Grupa Kapitałowa
LOTOS podejmuje szeroko zakrojone działania mające na celu m.in. ocenę ryzyka zawodowego na
stanowiskach pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uregulowaniami
wewnętrznymi, systematycznie identyfikowane są zagrożenia na stanowiskach pracy i oceniane jest
ryzyko zawodowe pod względem występowania w środowisku pracy m. in: hałasu, wibracji,
substancji chemicznych, czynników biologicznych, atmosfer wybuchowych, maszyn i urządzeń,
uciążliwości związanych z pracą na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Ocenę ryzyka
przeprowadza się zarówno dla stanowisk pracowników własnych, jak i dla kandydatów do pracy,
praktykantów, stażystów oraz dla wykonawców wykonujących prace na terenie Grupy LOTOS Do tego
celu wykorzystuje się metody powszechnie dostępne, jak Risc SCORE, Polskie Normy (PN),
rekomendowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy (CIOP PIB),
oraz dla prac szczególnie niebezpiecznych tuż przed rozpoczęciem danych prac wykonawców.
Grupa LOTOS przeciwdziała zagrożeniom zdrowotnym i procesowo-technicznym. Wdraża procedury
dotyczące zapobiegania awariom, sytuacjom niebezpiecznym i wypadkom przy pracy jak i reagowania
na nie. Poprzez systematyczne wdrażanie odpowiednich środków kontroli eliminujemy zagrożenia i
podnosimy poziom bezpieczeństwa. Cele te realizujemy m.in. poprzez:


zapewnienie właściwej organizacji środowiska pracy i ergonomii na stanowiskach pracy,



systematyczne wykonywanie badań środowiskowych,



stosowanie najlepszych możliwych zabezpieczeń w kolejności: TOL (Technicznych,
Organizacyjnych, Ludzkich) zbiorowych na stanowiskach pracy oraz indywidualnych,
dopasowanych bezpośrednio do pracownika,



stosowanie najlepszych możliwych zabezpieczeń procesowo-technicznych (Best Available
Technology – BAT),



doskonalenie systemu identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka w układzie człowiek –
maszyna – otoczenie,



prowadzenie systematycznej działalności doradczo-nadzorczo-kontrolnej,



organizowanie praktycznych szkoleń i warsztatów tematycznych podnoszących kwalifikacje
zawodowe pracowników,
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podnoszenie świadomości i zaangażowania pracowników wpływające na wzrost kultury
bezpieczeństwa pracy,



szereg inicjatyw wykraczających poza przepisy prawa również w zakresie nadzoru nad
wykonawcami.

W Grupie Kapitałowej LOTOS istnieje kilka ścieżek umożliwiających pracownikom zgłaszanie
niebezpieczeństw związanych z pracą. Pracownicy mają do dyspozycji skrzynki BHP dostępne w
budynkach, aplikację do zgłaszania sytuacji niebezpiecznych w wewnętrznej sieci (intranecie) oraz
odrębny adres e-mail. Zgłaszane przez pracowników sytuacje niebezpieczne są na bieżąco
eliminowane, a kiedy wymagają dogłębnej analizy i odpowiednich nakładów ludzkich i finansowych,
realizowane są w ramach tzw. Planu poprawy warunków pracy.
W Strategii Grupy LOTOS na lata 2017–2022 jednym z kluczowych celów strategicznych jest cel: Silny
zespół, spójny CSR i bezpieczeństwo i towarzysząca obszarowi bezpieczeństwa Inicjatywa – wysoka
kultura bezpieczeństwa. To wyraz troski Zarządu o bezpieczne warunki pracy pracowników, ale i
podkreślenie, że bezpieczeństwo pracy stanowi priorytet i jest wartością samą w sobie. Takie
podejście umożliwia pracownikom odejście od stanowiska pracy w sytuacji, która ich zdaniem
zagraża ich zdrowiu lub może spowodować obrażenia. Zapisy mówiące o ww. prawie pracownika
znajdują zastosowanie m.in. w Kartach oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
w procedurach dotyczących szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy. Informacje dotyczące praw
pracowników w tym obszarze przekazywane są m.in. podczas szkoleń wstępnych oraz szkoleń
okresowych dla pracowników.
W celu poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników w Grupie Kapitałowej LOTOS powstał zbiór
Złotych zasad bezpieczeństwa pracy opierających się na obowiązujących przepisach prawa oraz
uregulowaniach wewnętrznych. Zasady te ustalono po analizie przyczyn wypadków, zagrożeń oraz
sytuacji niebezpiecznych z ostatniej dekady. Mają one na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia
wypadków oraz sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, a także budowę wysokiego
poziomu kultury bezpieczeństwa pracy i kształtowanie właściwej postawy zatrudnionych.
Dla pracowników uruchomiono platformę e-learningową. Dzięki temu pracownicy mają dostęp do
szeregu szkoleń obligatoryjnych, jak i fakultatywnych. W ramach szkoleń obligatoryjnych pracownicy
Grupy Kapitałowej LOTOS zostali zobowiązani do odbycia szkolenia ze Złotych zasad bezpieczeństwa
pracy pracownika Grupy Kapitałowej LOTOS, szkoleń okresowych BHP, kultury bezpieczeństwa
pracy, zasad ewakuacji z budynków. W ramach szkoleń fakultatywnych pracownicy mają dostęp do
szkoleń dotyczących profilaktyki zdrowia, stresu czy BHP podczas pracy zdalnej, itd.
W Grupie LOTOS funkcjonuje jednocześnie Program motywacyjny dla pracowników. Celem
Programu jest propagowanie wartości wynikających z przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy poprzez przyznanie nagród dla osób, które zgłoszą najciekawsze prace dotyczące
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności odzwierciedlające wpływ
bezpiecznie wykonywanej pracy na jej efekt. Pracownicy mogą zgłaszać również zauważone
zagrożenia czy sytuacje niebezpieczne, które powinny zostać wyeliminowane ze środowiska pracy lub
inne usprawnienia których wdrożenie wpłynie na poprawę warunków pracy.
Najważniejsze szkolenia i akcje
GRI [403-5]
Jednym z istotnych elementów przyczyniających się do bezpieczeństwa w miejscu pracy jest
odpowiedzialny i w pełni świadomy zagrożeń pracownik. Dlatego też Grupa Kapitałowa LOTOS
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kładzie duży nacisk na działania profilaktyczne i informacyjne. Prowadzi przedsięwzięcia edukacyjne,
szkoleniowe jak i programy prewencyjne mające na celu budowanie kultury bezpieczeństwa pracy
czy podnoszenie świadomości pracowników. System szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy to nie
tylko szkolenia obowiązkowe BHP, wynikające z przepisów prawa. To również system różnorodnych
szkoleń skierowanych do określonych grup pracowników, prowadzonych zarówno stacjonarnie w
formie praktycznych szkoleń czy ćwiczeń, z użyciem środków dydaktycznych jak trenażer pożarowy,
manekiny do resuscytacji, treningowe defibrylatory, jak i zdalnie, w formie gier interaktywnych w elearningu. Pracownicy, stażyści i praktykanci przechodzą szkolenia wstępne BHP, zgodnie z treścią i
tematyką określoną w programach szkoleń. Pracownicy LOTOSU niezależnie od zajmowanego
stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy odbywają szkolenia wstępne i okresowe.
W ramach dodatkowych szkoleń organizowanych dla pracowników na terenie zakładu pracownicy
uczestniczą np. w ćwiczeniach przygotowujących do reagowania na awarie, w ćwiczeniach
praktycznych udzielania pierwszej pomocy, osobom dorosłym jak i dzieciom, zasad prawidłowego
korzystania z defibrylatorów AED czy zasad ewakuacji z budynków. Pracownicy mają również
swobodny dostęp do konsultacji medycznych dotyczących chorób zawodowych jak i tych, które nie
wynikają bezpośrednio z pracy zawodowej.

GRI [403-6]
Dodatkowo zapewniamy pracownikom edukację w postaci wewnętrznych szkoleń czy akcji
promujących zdrowie i bezpieczeństwo.
Do najważniejszych szkoleń i akcji można zaliczyć m.in.:
1) zajęcia z radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi,
2) inicjowanie akcji mających na celu propagowanie lub zapewnienie:









zdrowego odżywiania się,
rzucenia palenia,
bezpieczeństwa przy ręcznym przenoszeniu ciężarów,
aktywności i ćwiczeń fizycznych,
ergonomii w biurze,
organizacji prac na stanowisku pracy,
bezpiecznego użytkowania chemikaliów,
ochrony pracowników przed hałasem.

W Grupie LOTOS został wprowadzony m.in. program ochrony skóry pracowników, głównie z
obszarów produkcji, który składa się z kilku etapów. Każdy etap ma inne zadanie:




ochrona skóry – stosowanie przed rozpoczęciem pracy środków ochrony skóry, które mają
zabezpieczyć pracownika w przypadku kontaktu z różnymi substancjami obecnymi na
stanowisku pracy, mogącymi wysuszać i drażnić skórę,
oczyszczanie skóry – stosowanie środków przeznaczonych do usuwania zanieczyszczeń z
powierzchni skóry po zakończeniu pracy,

W ramach współpracy z LUXMED przygotowywane są również dla pracowników materiały
edukacyjne dotyczące konkretnych tematów dbałości o zdrowie, np. akcje profilaktyki serca i układu
krążenia czy zdrowia w czasie koronowirusa.
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Aby minimalizować zagrożenie związane z pandemią COVID-19 spółki Grupy Kapitałowej
zaproponowały swoim pracownikom testy diagnostyczne w kierunku COVID-19, tak aby pracownicy
wracający z izolacji lub kwarantanny czuli się bezpiecznie i mieli pewność całkowitego powrotu do
zdrowia.
W ramach działań związanych z ochroną zdrowia pracowników w pracy, dla grupy pracowników na
stanowiskach administracyjnych, prowadzone są konsultacje i tzw. przeglądy ergonomiczne
stanowisk pracy. Przeglądy te prowadzone są przez praktyków i personel posiadający wiedzę oraz
doświadczenie z zakresu ergonomii. Pozwala to na właściwe zaprojektowanie i modernizację samego
stanowiska pracy, jak i korygowanie błędów popełnianych przez pracowników pracujących
nieergonomicznie.
Grupa LOTOS dba o bezpieczeństwo wykonawców i gości. Każda osoba wchodząca na teren zakładu
zobowiązana jest zapoznać się z zasadami bezpiecznego postępowania na terenie rafinerii poprzez
otrzymanie ulotki BHP (dla gości będących pod nadzorem pracownika) lub poprzez odbycie szkolenia
w e-learningu w zakresie Ogólnych zasad bezpieczeństwa na terenie Grupy LOTOS i Szkolenie
uprawniające do odbioru pisemnych zezwoleń. Szkolenia te są dostosowane do narodowości
naszych wykonawców i są dostępne w 5 wersjach językowych, co ułatwia komunikację i podnosi
efektywność tych szkoleń.
GRI [403-7]
Aby w sposób bardziej przystępny przybliżyć tematykę bezpieczeństwa i promować zdrowy tryb
życia, co roku w rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku organizowane są Dni BHP. 11. odsłona tej
inicjatywy zorganizowana w 2020 r. były całkowicie nowym wydarzeniem, dostępnym dla wszystkich
pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS. Odbyły się one po raz pierwszy w formie on-line i trwały
tydzień. Podczas tej nowoczesnej edycji Dni BHP pracownicy spółek Grupy Kapitałowej LOTOS mogli
skorzystać z wielu gier i zabaw edukacyjnych, szkoleń on-line czy indywidualnych porad
fizjoterapeutów. W przypadku tych ostatnich, celem wideo-konsultacji było m.in. przeciwdziałanie
przeciążeniom związanym z wykonywaną pracą (np. praca siedząca), zmniejszenie lub
wyeliminowanie dolegliwości bólowych, poprawa sylwetki, przygotowanie organizmu do powrotu do
codziennej aktywności sportowej. Pracownicy otrzymali również dostęp do wspólnego treningu na
żywo z trenerem personalnym, brali udział w szeregu webinarów, które dot. m.in. bezpieczeństwa
podczas pracy zdalnej, diety a odporności, technik relaksacji i opanowania swojego oddechu,
zarządzania swoją energią i dbałości o własny dobrostan. Pracownicy wspólnie uczestniczyli w
projekcie wytypowania ciekawych tras rowerowych i dzielili się przepisami na zdrowe dania.
Zdobywali punkty, lajkowali a najaktywniejsi otrzymali ciekawe „bezpieczne” nagrody. W
poprzednich latach podczas Dni BHP prowadzone były np. badania diagnostyczne w kierunku
wykrywania nowotworów, chorób oddechowych, dermatologii, chorób układu krwionośnego czy
osteoporozy.
Inne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa to m.in.:





przeglądy BHP prowadzone przez kierownictwo;
testy nowej odzieży ochronnej z materiałów zapewniających większy komfort i o
podwyższonych parametrach ochronnych; wdrożenie nowego obuwia ochronnego
bezpiecznej klasy za kostkę; stosowanie wysokiej jakości środków ochrony indywidualnej
dostosowanych do przepisów prawa i istniejących zagrożeń na stanowiskach pracy;
Minuta dla bezpieczeństwa – inicjatywa polegająca na rozpoczynaniu różnego rodzaju
spotkań/szkoleń/odpraw od omówienia tematu związanego z BHP;
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Lekcje bezpieczeństwa – prowadzone w ramach komunikacji BHP z pracownikami w
przypadku wystąpienia wypadku przy pracy, czy publikowane Alerty BHP kierowane do
pracowników w przypadku wystąpienia niecodziennej sytuacji niebezpiecznej;



wizualizacja BHP na terenie rafinerii, m.in. oznakowanie bram, budynków, dróg, wejść na
instalacje produkcyjne, lokalizacji punktów zbornych. Projekt wizualizacji BHP jest jednym z
kluczowych elementów budowy kultury bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom.
Znaki bezpieczeństwa przekazują istotne informacje, które mają wpływ na zachowania
pracowników, w tym przede wszystkim informują o występujących zagrożeniach w miejscu
pracy. Stosowane są wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować zagrożenia środkami ochrony
zbiorowej lub innymi środkami stosowanymi w organizacji pracy. Projekt w całości ma za
zadanie
takie
oznakowanie
miejsc,
aby
znaki
podświadomie
prowadziły
pracownika/wykonawcę/gościa i wspierały jego bezpieczne zachowania oraz ostrzegały przed
ewentualnymi zagrożeniami.

GRI [403-9]
W 2020 r. w Grupie Kapitałowej LOTOS miało miejsce 37 wypadków. Wszystkie wypadki były
wypadkami indywidualnymi, z czego 33 zakończyły się zwolnieniem lekarskim. Większość miała
związek z obsługą maszyn i urządzeń oraz pieszym poruszaniem się.
GRI [403-10]
W 2020 r. nie odnotowano żadnych nowych zgłoszeń choroby zawodowej wśród pracowników Grupy
Kapitałowej LOTOS.

3.2.4. Zarządzanie różnorodnością
GRI [103-1, 103-2, 103-3]
Grupa Kapitałowa LOTOS ceni różnorodność – jest ona integralną częścią zarówno działań
biznesowych, jak i polityki zatrudniania oraz awansowania pracowników. Kładziemy szczególny nacisk
na równe traktowanie ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość,
pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność
związkową, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia itp.
Dzięki polityce różnorodności Grupa Kapitałowa LOTOS może rozwijać potencjał swoich pracowników
oraz czerpać z ich doświadczenia i umiejętności.
W Grupie Kapitałowej LOTOS docenia się związane z wiekiem doświadczenie zatrudnionych.
Pracownicy 50+ wspierają nowych pracowników w procesach adaptacyjnych (w czasie staży
towarzyszących i spotkań mentorskich). Relacja ta wiele uczy i przynosi korzyści obu stronom.
Pracownicy 50+ wnoszą do zespołu doświadczenie, wiedzę ekspercką, pomysły oparte na
doświadczeniu, odpowiedzialność i zaangażowanie. Z drugiej strony, młodsze pokolenia dysponują
silnym warsztatem narzędziowym, nowym, często niestandardowym podejściem.
Podejmowane są również działania kierowane do osób z niepełnosprawnością, także w ramach
programu wolontariatu pracowniczego.
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Zarządzanie różnorodnością to również wyzwanie dla menedżerów. Stąd narzędzia wsparcia, w
postaci szkoleń oraz możliwości skorzystania z analizy zespołowej (analiza stylów zachowań,
wypracowanie sposobów komunikacji i zarządzania potencjałem zespołu).
GRI [405-1]
Skład Zarządu w podziale na wiek i płeć
Odsetek pracowników należących do organów zarządczych
organizacji
Zarząd
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat
powyżej 50 lat
ŁĄCZNIE
Rada Nadzorcza
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat
powyżej 50 lat
ŁĄCZNIE

ŁĄCZNIE

kobiety

mężczyźni

0%

0%

0%

20%

0%

20%

80%

20%

60%

100%

20%

80%

Łącznie

kobiety

mężczyźni

0%

0%

0%

33%

0%

33%

67%

33%

33%

100%

33%

67%

ŁĄCZNIE

kobiety

mężczyźni

2%
74%
24%
100%

1%
18%
1%
20%
kobiety

1%
56%
23%
80%
mężczyźni

2%
69%
30%
100%

0%
18%
3%
21%
kobiety

1%
51%
27%
79%
mężczyźni

17%
58%
25%
100%

4%
15%
4%
23%

13%
43%
21%
77%

Odsetek pracowników należących do poniższych kategorii
Wyższa kadra zarządzająca
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat
powyżej 50 lat
ŁĄCZNIE
Średnia kadra zarządzająca
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat
powyżej 50 lat
ŁĄCZNIE
Pozostali pracownicy
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat
powyżej 50 lat
ŁĄCZNIE
Prawa człowieka w Grupie Kapitałowej LOTOS
GRI [103-1, 103-2, 103-3]
LOTOS kładzie mocny nacisk na respektowanie praw człowieka w relacji pracodawca–pracownik.
Wartości ważne dla organizacji zostały zapisane w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej LOTOS.
Od 2019 r. wzmocniona została ochrona praw pracowniczych, dzięki przyjętej w Grupie Kapitałowej
LOTOS Polityce zapobiegania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji. W dokumencie znaleźć
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można informacje na temat identyfikacji zjawisk niedopuszczalnych, a także mechanizmy
przewidziane do stosowania w przypadkach nieprawidłowości, które zagrażają wartościom takim jak:
poszanowanie godności człowieka, normy współżycia społecznego oraz zasady wzajemnego
szacunku.
Zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce zapobiegania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji
nieprawidłowości zgłaszać należy do Rzecznika ds. etyki, wybierając jeden z dostępnych kanałów
komunikacji. Spółka planuje też szkolenia z zakresu prawidłowej identyfikacji zachowań mających
znamiona mobbingu, molestowania oraz dyskryminacji.
W 2020 r. Rzecznik ds. etyki rozpatrzył 13 zgłoszonych do niego spraw. W tej liczbie żadne zgłoszenie
nie dotyczyło kwestii molestowania czy dyskryminacji i takich zdarzeń nie ujawniono. Potwierdzono
natomiast jeden przypadek mobbingu, co miało miejsce w jednej ze spółek zależnych. Postępowanie
podjęte w tej sprawie zakończyło się wystąpieniem Rzecznika ds. etyki, które zostało przekazane
pracodawcy w tej spółce. W następstwie powyższego pracodawca podjął działania, które w ocenie
Rzecznika ds. etyki zagwarantują, że podobne zdarzenia nie będą miały tam więcej miejsca.
W ramach promocji i rozwoju tego obszaru aktywności Grupa LOTOS podjęła starania, aby w drugiej
połowie 2021 r. we współpracy z Katedrą Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego zorganizować
ogólnopolską konferencję naukową, która będzie poświęcona miejscu i roli programów etycznych w
życiu organizacji zatrudniających pracowników. Realizacja tego projektu jest oczywiście zależna od
sytuacji epidemicznej w Polsce.
3.2.5. Wynagrodzenia i benefity
GRI [401-2]
Spółka oferuje swoim pracownikom warunki wynagradzania uwzględniające:





opłacanie pracowników stosownie do rodzaju wykonywanej przez nich pracy oraz kwalifikacji
i kompetencji wymaganych do jej wykonania,
różnicowanie indywidualnych wynagrodzeń pracowników w powiązaniu z ich wynikami
pracy,
realizację na oczekiwanym poziomie wyznaczonych celów i zadań,
nagradzanie pracowników za szczególne osiągnięcia zawodowe skutkujące znaczną,
nieoczekiwaną wartością dodaną dla spółki.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym, pracownikom przysługują dodatkowe wynagrodzenia naliczane i
wypłacane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, tj. za pracę w godzinach
nadliczbowych oraz za pracę w porze nocnej.
Pracownicy mogą otrzymać indywidualną premię roczną według zasad określonych w Zakładowym
Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) oraz nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia zawodowe. Raz w
roku przeprowadzany jest okresowy przegląd płac.
Jednocześnie LOTOS dba o rozwój zawodowy pracowników, oferując indywidualne plany szkoleniowe
oraz zapewniając pracownikom o dużym potencjale rozwojowym awanse i ścieżki kariery.
Pracownicy mają możliwość:


korzystania ze świadczeń medycznych i dentystycznych dla pracownika oraz członków jego
najbliższej rodziny,
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korzystania z grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym w wysokości
składki pokrywanej przez Grupę LOTOS na rzecz wszystkich pracowników,
rozwijania się w ramach Akademii LOTOS, która oferuje szkolenia, programy rozwojowe,
kulturę dzielenia się wiedzą, dofinansowanie do studiów oraz nauki języków obcych,
zakupu Karty Multisport i OK System,
skorzystania ze zniżki na stacjach paliw LOTOS,
udziału w firmowych sekcjach sportowych, m.in.: siatkarskiej, żeglarskiej, tenisa ziemnego,
piłki nożnej, kręgli, szachów oraz LOTOS Running Team.

GRI [102-41]
Okresowo weryfikujemy system wynagrodzeń na podstawie raportów płacowych wiodących firm
doradczych oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego. W 2019 r. stworzyliśmy nowy system
zaszeregowania pracowników. Wartościowanie objęło wszystkie stanowiska występujące w spółce –
począwszy od najwyższego kierownictwa po stanowiska wykonawcze. Stało się to następnie
podstawą do walidacji oraz budowy nowego taryfikatora wynagrodzeń. Od 11 grudnia 2019 r. w
Grupie LOTOS obowiązuje zaktualizowany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Grupy
LOTOS, którym objętych jest 100% pracowników.
GRI [402-1] [103-1, 103-2, 103-3]
Pracownicy zgodnie z zapisami warunków umów o pracę mają ustalone określone okresy
wypowiedzenia. Okresy te są również określone w Regulaminie Pracy i uzależnione są od stażu pracy
– zgodnie z Kodeksem pracy. Mogą być korzystniejsze w drodze negocjacji z Pracodawcą.
GRI [201-3]
Pracownicy Grupy LOTOS mają możliwość budowania dodatkowego kapitału emerytalnego ze
składek opłacanych przez pracodawcę dzięki grupowemu ubezpieczeniu na życie z funduszem
inwestycyjnym. Od 2019 r. Grupa LOTOS realizuje Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
W 2020 r. stosunek wynagrodzenia najwyżej zarabiającej jednostki w Grupie LOTOS do mediany
wynagrodzeń pozostałych pracowników wyniósł 7,37 i był o 3% niższy niż w 2019 r.

3.2.6. Rozwój i edukacja
GRI [404-2] [103-1, 103-2, 103-3]
Polityka szkoleniowa zapewnia każdemu pracownikowi możliwość podwyższania swoich kompetencji
oraz wzmocnienia silnych stron. Pomaga ona w odkrywaniu talentów w organizacji i wspieraniu
ekspertów. Dobrze dobrane szkolenia wpływają na wzrost poziomu satysfakcji i zaangażowania
pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS.
Polityka rozwojowa Grupy Kapitałowej LOTOS oparta jest na podejściu systemowym. Jej celem jest
rozwój kompetencji pracowników, by były adekwatne do potrzeb firmy. Opiera się ona na pięciu
głównych filarach: dostępności, spójności, odpowiedzialności, adekwatności i różnorodności. Istotną
wartością jest przemyślana organizacja programów rozwojowych. Ich realizacja poprzedzona jest
rzetelną identyfikacją i analizą potrzeb szkoleniowych, angażującą zarówno pracownika, jego
przełożonego, dyrektorów pionów, jak i dział personalny. Różnorodność form rozwoju to kolejny
wyróżnik polityki szkoleniowej organizacji. Dzięki temu proces nauki może być dostosowany do
indywidualnych preferencji pracownika.
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Formy rozwoju proponowane pracownikom to m.in. udział w szkoleniach otwartych – warsztatach,
sympozjach, forach oraz szkoleniach zamkniętych. W ramach projektu Akademia LOTOS oferowane
są programy rozwojowe oraz szkolenia rozwijające kompetencje uniwersalne – miękkie i
informatyczne (MS Office). Dofinansowywana jest również nauka na studiach oraz na kursach
językowych.
Grupa LOTOS docenia także synergię uzyskiwaną dzięki współpracy ze środowiskiem akademickim –
realizowane są wspólne projekty, m.in. w ramach Programu Doktorat Wdrożeniowy. Od 2019
pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS, oprócz szkoleń w formule stacjonarnej, korzystają też z
platformy e-learningowej. Dzięki niej organizacja jest w stanie dotrzeć z treściami rozwojowymi do
znacznie szerszej grupy odbiorców. Dostępne tam kursy odpowiadają na formalne potrzeby
organizacji (BHP, RODO, kursy dedykowane pracownikom produkcji), rozwijają kompetencje
kierownicze oraz miękkie, a także budują zaangażowanie (cykl artykułów i szkoleń przygotowanych
na czas pandemii #Razemraźniej).
GRI [404-1]
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika
2019

2020

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika

21,3

10,19

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na kobiety

21,00

13,00

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na mężczyzn

21,4

9,36

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na kierownictwo

23,8

12,54

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracowników
niższych szczebli

20,8

9,61

Zaplanowane na 2020 r. działania szkoleniowo-rozwojowe w Grupie LOTOS stanowiły odpowiedź na
opracowane przez organizację na lata 2017–2022: wizję, cele strategiczne i wynikające z nich
inicjatywy rozwojowe. Ważnym źródłem informacji były zadania i cele rozwojowe stawiane
pracownikom podczas przeprowadzonej w 2019 r. oceny okresowej. Planowane inicjatywy miały w
założeniu służyć: podwyższaniu kompetencji pracowników w kierunku ich dopasowania do wymogów
realizacji strategii, identyfikacji talentów w organizacji i wzmacnianiu ich silnych stron,
rozpowszechnianiu wiedzy eksperckiej oraz wzrostowi poziomu zaangażowania i satysfakcji z pracy.
Powodem spadku średniej liczby godzin szkoleniowych w 2020 r. (w porównaniu z rokiem 2019) była
pandemia COVID-19 oraz będące jej konsekwencją ograniczenia możliwości kontaktu
bezpośredniego, niezwykle istotnego w kontekście rozwoju, jak również zrozumiała zmiana
priorytetów. Oba te czynniki ograniczyły zarówno skalę organizowanych szkoleń, jak i zmieniły ich
formę.
W Grupie Kapitałowej LOTOS oceny kompetencji pracowników i realizacji celów rozwojowych
dokonujemy podczas oceny okresowej. System Oceny Okresowej Pracowników – SOOP to źródło
cennych informacji o realizacji celów zawodowych i rozwojowych oraz poziomie kompetencji i
potrzebach szkoleniowych w całej firmie.
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Średnie oceny kompetencji pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosły 4,54 (w skali 1–5).
Oznacza to, że wymogi związane z daną kompetencją w pełni spełniają oczekiwania. Wyniki pokazują
też wysoki stopień realizacji celów zawodowych – średnia ocen wyniosła 84% – i rozwojowych, gdzie
średnia dla wszystkich spółek wyniosła 81%.
GRI [404-3]
W 2020 r. w ocenie w ramach SOOP wzięło udział 91% kobiet i 97% mężczyzn spośród wszystkich
upoważnionych do tego pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS.
W Grupie LOTOS proces oceny okresowej za rok 2020 został przeprowadzony według zmienionych
zasad (odmiennych od pozostałych spółek grupy). Od 2020 r. po raz pierwszy ocena pracownicza
łączy się z systemem premiowania pracowników i zastępuje dotychczasowy System Okresowych
Ocen Pracowniczych oraz Kwartalną Nagrodę Motywacyjną. Pracownicy pełniący funkcje zarządcze i
kierownicze będą oceniani na podstawie realizacji indywidualnych celów rocznych, natomiast
pozostali na podstawie oceny trzech postaw – współpraca w zespole, jakość i terminowość oraz
inicjatywa.
Ocena zakończyła się w połowie marca 2021 r., a jej wyniki nie są porównywalne do danych z lat
poprzednich i danych z pozostałych spółek. Informacje dotyczące nowych ocen okresowych zostaną
zaraportowane w kolejnym roku.
3.2.7. Wolontariat pracowniczy
[wskaźnik własny 3]
W Grupie Kapitałowej LOTOS wolontariat pracowniczy działa od wielu lat. Mamy dużą grupę
zaangażowanych społecznie pracowników. Pracownicy wolontariusze świadczą prace na rzecz
społeczności lokalnych, wykorzystując swój czas, wiedzę oraz umiejętności. W ramach programu
pracownicy mogą m.in. ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów.
Liczba
wolontariuszy
416

Liczba godzin
przepracowanych
1920

Liczba
beneficjentów
1675

W 2020 r. nasi wolontariusze uczestniczyli w różnorodnych przedsięwzięciach. Ponad 100
pracowników zaangażowało się w przygotowanie świątecznych paczek dla dzieci oraz seniorów z
ubogich rodzin, w ramach corocznej inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Po
raz kolejny zorganizowane zostały również zbiórki ciepłych ubrań dla osób ubogich i potrzebujących,
będących w trudnej sytuacji materialnej, często bezdomnych, w ramach lokalnej akcji Zupa na
Monciaku.
Wolontariusze LOTOSU zaangażowali się w również ogólnopolską akcję Caritas Tornister Pełen
Uśmiechów. Jej celem było wsparcie dzieci z potrzebujących rodzin u progu nowego roku szkolnego.
Zebrane artykuły szkolne trafiły m.in. do dzieci i młodzieży z domów dziecka, domów samotnej matki
i dziecka oraz świetlic socjoterapeutycznych.
Już po raz trzeci w Grupie Kapitałowej LOTOS na przełomie listopada i grudnia 2020 r. odbyła się
akcja Szlachetna Paczka. Do akcji przyłączyło się blisko 60 pracowników.
Nasi pracownicy zaangażowali się też w działania służące społeczności lokalnej w dobie pandemii
koronawirusa. W połowie kwietnia wolontariusze LOTOSU dołączyli do sztabu kryzysowego Caritas,
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sortując i rozwożąc żywność do osób najbardziej potrzebujących, odizolowanych od społeczności. Z
inicjatywy LOTOS Lab pracownicy wolontariusze rozpoczęli szycie maseczek ochronnych. Nasi
pracownicy zaangażowali się też w ogólnopolską akcję wsparcia seniorów, dołączając do
Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów (www.wspierajseniora.pl).
GRI [102-18]
4.2. ETYKA
4.2.1. Etyka i przeciwdziałanie korupcji
GRI [102-16]
Wartości i Kodeks Etyki
Grupa Kapitałowa LOTOS prowadzi biznes w sposób etyczny, przestrzegając norm we wszystkich
obszarach działalności. Firma przyjęła system wartości, którego podstawą jest szacunek dla potrzeb
społeczeństwa oraz środowiska naturalnego.

Program Etyczny
Skuteczne i etyczne zarządzanie kulturą organizacyjną w Grupie Kapitałowej LOTOS jest możliwe
dzięki Programowi Etycznemu. Jest to fundament działań grupy, który buduje wartość dla naszych
pracowników i interesariuszy zewnętrznych.
W skład Programu Etycznego wchodzą:


Kodeks etyki,



Rzecznik ds. etyki,



kanały zgłoszeniowe naruszeń kodeksu,
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edukacja pracowników,



łatwa komunikacja.

Kodeks etyki zawiera zasady i opisuje system wartości etycznych grupy, którymi pracownicy powinni
kierować się w pracy i w relacjach z kluczowymi grupami interesariuszy. Naruszenia Kodeksu etyki są
zgłaszane i rozpatrywane przez Rzecznika ds. etyki. Stoi on na straży przestrzegania Kodeksu w
Grupie Kapitałowej LOTOS.
Rzecznik ds. etyki pozostaje do dyspozycji każdego pracownika i kontrahenta Grupy Kapitałowej
LOTOS.
Dostępne formy kontaktu z Rzecznikiem:


bezpośrednie spotkanie w porze dogodnej dla pracownika, umówione wcześniej przez
telefon,



rozmowa telefoniczna lub nagranie wiadomości dla Rzecznika
(nr tel.+48 58 308 80 70),



przesłanie e-maila na adres: liniaetyki@grupalotos.pl,



wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie: www.lotos.pl,



wysłanie pisma ze zgłoszeniem pocztą tradycyjną.

Grupa LOTOS prowadzi działalność zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Spójność z tymi zasadami pozwala budować kulturę etyczną firmy, co przekłada się na kształtowanie
naszych relacji z otoczeniem rynkowym i stanowi istotny element budowania naszej pozycji
rynkowej.
GRI [103-1, 103-2, 103-3]
Przeciwdziałanie korupcji, nadużyciom i konfliktom interesu
Poprzez efektywne zarządzanie ryzykiem potencjalnych nadużyć, minimalizowane są możliwości ich
wystąpienia. Dodatkowo w razie ewentualnej materializacji tego ryzyka zapewnione jest niezwłoczne
podjęcie działań zmierzających do natychmiastowego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, ograniczenia
szkodliwych skutków jej wystąpienia, powrotu organizacji do sytuacji pożądanej oraz eliminacji
ponownego wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości.
W 2020 r. doszło do zmiany odpowiedzialności w obszarze przeciwdziałania nadużyciom –
zlikwidowany został Zespół Audytu Wewnętrznego oraz Zespół Zarządzania Ryzykiem w Biurze
Audytu Wewnętrznego Grupy LOTOS, ich zadania zostały przekazane do Biura Kontroli Wewnętrznej
w pionie Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej. W tym celu utworzone zostało nowe
stanowisko – Koordynatora ds. zapobiegania nadużyciom.
Do obowiązków Koordynatora należy min:
•
koordynacja czynności dotyczących monitorowania ryzyka korporacyjnego związanego z
wystąpieniem istotnych nadużyć (w tym korupcji);
•
przygotowywanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie szkoleń z zakresu zapobiegania
nadużyciom w Grupie LOTOS;
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•
obsługa kanałów informacyjnych stworzonych na potrzeby sygnalistów informujących o
nadużyciach;
•

ochrona sygnalistów informujących w dobrej wierze o nadużyciach.

W wyniku poszerzenia odpowiedzialności w zakresie przeciwdziałania nadużyciom, Biuro Kontroli
Wewnętrznej rozpoczęło działania mające na celu ocenę obowiązujących dotychczas procedur oraz
dokonało przedefiniowania Karty Ryzyka DN1. Określone zostały także mierzalne wskaźniki oceny
poziomu zagrożenia istotnymi nadużyciami i oceną skuteczności działań oraz szczegółowej analizy
zagrożeń dotyczących przeciwdziałania nadużyciom.
W wyniku przeprowadzonych prac we wrześniu 2020 r. weszła w życie uaktualniona Polityka Grupy
Kapitałowej LOTOS w zakresie zapobiegania nadużyciom, która przedefiniowała pojęcie nadużycia
podkreślając m.in. szczególną wagę wystąpienia nadużyć o charakterze korupcyjnym oraz określiła
odpowiedzialność za budowę środowiska wolnego od jakichkolwiek przejawów nadużyć.
GRI [205-3]
W 2020 r., w Grupie Kapitałowej LOTOS nie stwierdzono przypadków wystąpienia korupcji.
Kontakt w sprawie nadużyć
Interesariusze mogą zgłaszać wszelkie podejrzenia dotyczące nieprawidłowości i/lub nadużyć,
poprzez zdefiniowane i udostępnione kanały komunikacji. W 2020 r. zaktualizowano kanały
powiadamiania w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń popełnienia nadużycia przez
kierownictwo, pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS oraz dostawców, wykonawców lub innych
podmiotów związanych biznesowo z Grupą Kapitałową LOTOS. Zgłoszeń można dokonywać za
pośrednictwem kilku kanałów:
•

rozmowa telefoniczna lub nagranie wiadomości (numer telefonu +48 504 181 048);

•

przesłanie wiadomości e-mail na adres: zawiadomienia@grupalotos.pl;

•
wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej
http://odpowiedzialny.lotos.pl/1700/nasza_odpowiedzialnosc/w_biznesie/polityka_przeciwdzialania
_naduzyciom;
•
skierowanie pisma na adres: Szef Biura Kontroli Wewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska
135, 80-718 Gdańsk, Polska.
Informacje otrzymane za pośrednictwem powyższych kanałów kierowane są bezpośrednio do Szefa
Biura Kontroli Wewnętrznej i poddawane wyjaśnieniu w trybie postępowania sprawdzającego lub
kontrolnego. Umożliwiono również kierowanie powiadomień o podejrzeniu wystąpienia nadużycia
pracownikom Grupy Kapitałowej LOTOS za pośrednictwem platformy intranetowej
www.lotostrada.pl w subserwisie Przeciwdziałanie nadużyciom w Grupie Kapitałowej LOTOS.
W Grupie Kapitałowej LOTOS nie ma przyzwolenia na żaden rodzaj nadużyć. Grupa LOTOS należy
m.in. do globalnej inicjatywy United Nations Global Compact Call to Action on Anti-Corruption,
jednoczącej biznes w walce z wszelkimi przejawami korupcji. Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom
oraz inne antykorupcyjne regulacje wewnętrzne znane są wszystkim pracownikom spółek należących
do Grupy Kapitałowej LOTOS. Każdy nowo przyjmowany pracownik w ramach szkoleń, otrzymuje
m.in. informacje dotyczące tych regulacji oraz odpowiedzialności wynikającej z ich nieprzestrzegania.
Dodatkowo w trakcie trwania stosunku pracy wielokrotnie są one przypominane.
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Szkolenia pracowników
W związku z pandemią COVID-19 Biuro Kontroli Wewnętrznej, dostrzegając bariery i ograniczenia w
zakresie szkolenia stacjonarnego w obszarze nadużyć, podjęło inicjatywę polegającą na
przygotowaniu szkolenia dla pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS w platformie e-learningowej
(szkolenie e-learningowe jest na etapie przygotowawczym i będzie wdrożone do zastosowania w
2021 r.). Wszyscy pracownicy Grupy LOTOS mieli za zadanie zapoznać się z obowiązkowym
szkoleniem oraz zaliczyć test wiedzy z dziedziny przeciwdziałania nadużyciom (w tym korupcji).
Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej LOTOS otrzymały rekomendację do objęcia swoich pracowników
takim samym obowiązkiem zapoznania się ze szkoleniem.
Szkolenia adaptacyjne w 2020 r. również zmieniły swoją formułę. Stacjonarnie odbyło się jedno
szkolenie przeprowadzone przez Biuro Audytu Wewnętrznego (przeszkolono łącznie 31 osób z: Grupy
LOTOS, LOTOS Paliwa i LOTOS Lab), a kolejnych spotkań nie planowano z uwagi na obostrzenia
związane z pandemią COVID-19. W miejsce szkoleń tradycyjnych przygotowano szkolenie
adaptacyjne wprowadzone w wersji online. Nowozatrudnione osoby zapoznawały się ze ścieżką
szkoleniową na platformie e-learningowej. W Grupie LOTOS ścieżkę adaptacyjną w wersji on-line w
ub. roku ukończyło 75 pracowników (łącznie 106 osób). Wszyscy pracownicy Grupy LOTOS oraz
spółek zależnych zostali także zobligowani do zapoznania się z nową Polityką Grupy Kapitałowej
LOTOS w zakresie zapobiegania nadużyciom.
Jednocześnie wszyscy partnerzy biznesowi grupy w 2020 r. zostali poinformowani o polityce i
procedurach antykorupcyjnych.
GRI [205-2]
Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych Grupy
LOTOS
Liczba członków organów
zarządzających, których / którzy:

Liczba członków organów zarządzających

poinformowano
o polityce i
procedurach
antykorupcyjny
ch
11

przeszli
szkolenia w
zakresie
przeciwdziałan
ia korupcji
b.d.

Liczba nowych członków organów zarządzających

2

b.d.

Liczba nowych pracowników

106

b.d.

Pomimo ograniczonych możliwości w zakresie kształtowania świadomości z obszaru zapobiegania
zachowaniom korupcyjnym, zaliczanym do szczególnie szkodliwych nadużyć, w 2020 r. nie
odnotowano przypadku zwolnienia pracownika Grupy Kapitałowej LOTOS z powodu korupcji.
Realizowane w organizacji działania służące zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć postrzegane są
jako skuteczne. Przyczyniają się do tego m.in. następujące działania:


wdrożenie Polityki Grupy Kapitałowej LOTOS w zakresie zapobiegania nadużyciom, realizację
postępowań wyjaśniających (w przypadku zgłoszonych podejrzeń nadużyć) oraz
implementację mechanizmów ograniczających ryzyko nadużyć;
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zdefiniowanie Karty Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, zarządzanie i monitorowanie tego
ryzyka, a także plan jego ograniczania oraz postępowania w razie materializacji;



stosowanie w zapytaniach ofertowych oraz umowach klauzul CSR (w tym klauzuli
antykorupcyjnej);



utworzenie nowego stanowiska Koordynatora ds. zapobiegania nadużyciom;



funkcjonowanie w strukturach Grupy Kapitałowej LOTOS Działu Weryfikacji Kontrahentów
oraz Biura Kontroli Wewnętrznej;



przeprowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania nadużyciom w grupie.

Do działań przeciw nadużyciom należy również nałożenie na wszystkie spółki grupy kapitałowej
obowiązku weryfikacji kontrahentów zgodnie z procedurą oraz przestrzeganie wewnętrznych polityk.
W strukturze Pionu Dyrektora ds. bezpieczeństwa i kontroli wewnętrznej funkcjonuje Biuro
Weryfikacji Kontrahentów, które dokonuje weryfikacji kontrahentów, w celu przedstawienia
rekomendacji w przedmiocie nawiązania lub kontynuowania umowy, opierając sięm.in. o zapisy
Polityki Grupy Kapitałowej LOTOS w zakresie zapobiegania nadużyciom.
GRI [205-1]
W 2020 r. pod względem ryzyka występowania zdarzeń korupcyjnych oceniono wszystkie spółki
Grupy Kapitałowej LOTOS.
GRI [206-1] [103-1,103-2, 103-3]
Działamy etycznie i zgodnie z najwyższymi standardami również w takich obszarach jak komunikacja
marketingowa, reklama, sprzedaż, czy obecność na rynku. Dzięki takiemu podejściu, w 2020 r. nie
zostały podjęte kroki prawne wobec Grupy Kapitałowej LOTOS z powodu naruszeń zasad wolnej
konkurencji oraz praktyk monopolistycznych.
Procedury należytej staranności
W Grupie Kapitałowej LOTOS (w zależności od zakresu działalności spółki i jej potrzeb) stosowane są
procedury należytej staranności zgodne ze standardami i normami, w ramach wdrożonych systemów
zarządzania:
• PN-EN ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością
• PN-EN ISO 14001:2015 – Systemy zarządzania środowiskowego
• PN-ISO 45001:2018 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
• PN-EN ISO 27001:2017 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
• PN-EN ISO 22301:2014 – Systemy zarządzania ciągłością działania
•PN-EN ISO 50001:2018 – Systemy Zarządzania Energią
• PN-ISO 31000:2018 – Zarządzanie Ryzykiem
• Wewnętrzny System Kontroli
• AQAP 2110 – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i
produkcji.
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4.2.2. Etyczny łańcuch dostaw
Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS wpływa na wiele aspektów społecznych i środowiskowych,
dlatego dba ona o to, by łańcuch dostaw, od poszukiwania i eksploatacji złóż, przez produkcję, po
sprzedaż gotowych produktów i usług, był odpowiedzialny.
Grupa Kapitałowa LOTOS wspiera budowanie wartości w całym łańcuchu dostaw poprzez:





dążenie do efektywnego wykorzystania aktywów w całym łańcuchu wartości,
aktywne zarządzanie szansami i ryzykami,
tworzenie innowacji technologicznych podnoszących konkurencyjność na rynku,
usprawnianie procesów zapewniające bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego.

W 2020 r. w ramach systemu zarządzania ryzykiem nie odnotowano ryzyk wystąpienia przypadków
pracy przymusowej ani pracy dzieci oraz ryzyka naruszeń prawa do wolności zgromadzeń lub założeń
układów zbiorowych w łańcuchu dostaw. Analizy dotyczące tych ryzyk są prowadzone przez Grupę
Kapitałową LOTOS na podstawie dostępnych informacji i potencjalnych zgłoszeń zgodnie z przyjętymi
zasadami zarządzania ryzykiem.
GRI [OG13] [103-1, 103-2, 103-3]
W 2020 r. zarejestrowaliśmy 13 zdarzeń związanych z bezpieczeństwem procesowym. Osiem z nich
zostało rozpoznanych we wczesnej fazie przypadków (zaliczane do kategorii Tier 2), co pozwoliło na
szybkie działanie i zapobiegnięcie przekształceniu się w zagrożenie pierwszego stopnia. Pięć zdarzeń
zaliczonych zostało do kategorii Tier 1, tj. zagrożeń pierwszego stopnia. By zapobiec w przyszłości
wystąpieniu zidentyfikowanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem procesowym, prowadzimy
liczne działania:










prace komisji poawaryjnych, w ramach których analizowane są przyczyny zdarzenia oraz
wypracowywane rekomendacje mające na celu nie dopuścić do ponownej awarii;
przeszkolenie kadry inżynieryjnej z zakresu badania przyczyn źródłowych zdarzeń
awaryjnych;
okresowe szkolenia pracowników produkcyjnych z zakresu bezpieczeństwa procesowego;
wdrożenie transparentnego procesu zarządzania zmianą, kładącego nacisk na analizę
zagrożeń oraz potwierdzenie bezpiecznego wprowadzenia zmiany;
okresowe przeglądy poprawności składowania materiałów niebezpiecznych;
okresowe przeglądy poprawności zezwoleń na prace oraz rejestru wejść na instalacje
produkcyjne;
informowanie pracowników o zdarzeniach niebezpiecznych w formie alertów
bezpieczeństwa, przypominających m.in. o obowiązujących procedurach;
przygotowania organizacyjne do cyklicznego monitorowania położenia odcięć procesowych
krytycznych dla bezpieczeństwa instalacji;
rozpoczęcie regularnych analiz zagrożeń Hazard and Operability Study – HAZOP na
krytycznych instalacjach produkcyjnych.
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5. O RAPORCIE
GRI [102-50, 102-52]
Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS jest już kolejną publikacją, spełniającą
najwyższe standardy. Każdego roku staramy się, aby przygotowywana publikacja dostarczała
interesariuszom rzetelnych i pełnych informacji o naszej działalności. Raport na temat informacji
niefinansowych Grupa LOTOS sporządza w cyklu rocznym w formie raportu zintegrowanego.
Niniejszy raport zawiera informacje dotyczące okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
GRI [102-48, 102-49, 102-54, 102-56]
Zintegrowany Raport Grupy Kapitałowej LOTOS za 2020 rok został sporządzony zgodnie ze
standardem raportowania Global Reporting Initiative (GRI Standards) w wersji Core oraz z Ustawą o
rachunkowości (art. 49b oraz art. 55 ust 2b–2e). W niniejszym raporcie zmianę wobec poprzednich
lat stanowi zastosowanie wybranych wskaźników GRI w wersji z 2018 r. (wcześniej wersja z 2016 r.).
Dane w wybranych wskaźnikach zostały zaraportowane w innych niż dotychczas jednostkach, stąd
konieczność przeliczenia danych również z poprzednich lat. W raporcie uwzględnione zostały też
wytyczne Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) na temat raportowania kwestii
środowiskowych. Rekomendacje TCFD zostały opracowane przez grupę powołaną przez Financial
Stability Board (FSB) oraz są najszerzej akceptowanymi i popieranymi przez instytucje finansowe
wytycznymi skierowanymi do spółek w zakresie raportowania zagadnień związanych ze zmianą
klimatu. W raporcie nie zostały dokonane żadne korekty względem zawartości poprzednich
raportów. Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji.
GRI [102-46]
W celu dokonania wyboru wskaźników przeprowadzona została analiza istotności uwzględniająca
zarówno opinie interesariuszy zewnętrznych jak i wewnętrznych. Chcemy, aby raport stanowił
podstawę dialogu z otoczeniem, dlatego zostały w nim uwzględnione tematy szczególnie ważne dla
otoczenia firmy. W tym roku zaprosiliśmy naszych interesariuszy do wypełnienia ankiety on-line.
Ankieta pozwoliła wskazać tematy szczególnie ważne dla poszczególnych grup, a także wskazać
tematy, które powinniśmy uwzględnić w tegorocznym raporcie. Tematy najwyżej ocenione przez
interesariuszy zostały przedstawione na poniższej grafice, natomiast pozostałe tematy
zaproponowane w ankiecie zostały uwzględnione w treści raportu. Udział w ankiecie wzięło blisko
200 przedstawicieli pracowników, partnerów biznesowych, analityków, mediów, ośrodków
naukowych.
GRI [102-44, 102-47]
Istotne aspekty ważne dla firmy i otoczenia uwzględnione w raporcie:
Temat
Wyniki finansowe
Zapobieganie korupcji (szkolenia, identyfikowanie i rozwiązywanie
ewentualnych incydentów)
Działania na rzecz zapobiegania nieuczciwej konkurencji i
praktykom monopolistycznym
Wykorzystywane przez firmę surowce i materiały

Perspektyw Perspektyw
a firmy
a otoczenia
4,4
4,6
3,8

3,9

3,8

3,8

4,1

3,8
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Zużycie energii, sposoby redukcji zużycia energii

4,3

4,1

Pobór i zużycie wody, informacje na temat odprowadzanych
ścieków
Emisje gazów cieplarnianych oraz sposoby ich redukowania

4,1

3,8

4,2

3,9

Działania zapobiegające zmianom klimatycznym (w szerszej
perspektywie, plany, strategie)
Zgodność z regulacjami środowiskowymi

3,9

4,0

4,0

3,6

4

3,7

Zatrudnienie w firmie (rotacja, benefity pracownicze)

4,2

4,4

Bezpieczeństwo i higiena pracy

4,3

4,2

Szkolenia i edukacja pracowników, wspieranie

4,3

4,3

Różnorodność i równość szans kobiet i mężczyzn w dostępie do
stanowisk i w wynagrodzeniach
Komunikacja z pracownikami (w tym informowanie pracowników
przez Zarząd o kwestiach ważnych dla firmy)
Angażowanie społeczności lokalnej w działania społeczne
prowadzone przez firmę
Działania firmy na rzecz społeczeństwa, rynku lokalnego,
infrastruktury itp.
Przygotowanie na wypadek zagrożeń ludności, w tym procedury i
zasoby
Zdrowie i bezpieczeństwo klientów

4,1

3,5

4,3

4,4

3,6

3,8

3,7

3,9

4

4,1

3,8

3,6

Informacje o odpadach i sposobach ich zagospodarowania

Dodatkowe informacje na temat działalności biznesowej, wyników finansowych oraz działań
społecznych i środowiskowych Grupy Kapitałowej LOTOS udostępniane są na stronie internetowej –
www.lotos.pl oraz www.odpowiedzialny.lotos.pl
Raport jest dostępny pod adresem https://raportroczny.lotos.pl/.

Korespondencję należy kierować na adres głównej siedziby Spółki:
GRI [102-3]
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

GRI [102-53]
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Pytanie i opinie dotyczące Raportu oraz naszych działań CSR, prosimy kierować na adres:
csr@grupalotos.pl
Pozostałe pytania dotyczące Grupy Kapitałowej LOTOS prosimy kierować do Działu Komunikacji
Zewnętrznej Grupy LOTOS S.A. na adres: media@grupalotos.pl.

GRI [102-55]
Indeks wskaźników GRI
Nazwa standardu
GRI

Nr
wskaźnika

Nazwa wskaźnika

GRI 101
Informacje
podstawowe
2016

GRI 101

Informacje podstawowe

GRI 102
Wskaźniki
profilowe 2016

Stopień
raportowa
nia

Komentarz
/miejsce w
raporcie

UJAWNIENIA PROFILOWE [GENERAL STANDARD DISCLOSURES]
Profil organizacji

GRI 102-1
GRI 102-2
GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-5
GRI 102-6
GRI 102-7
GRI 102-8
GRI 102-9
GRI 102-10
GRI 102-11
GRI 102-12
GRI 102-13
Strategia
GRI 102-14
GRI 102-15

Nazwa organizacji
Główne marki, produkty lub usługi
Lokalizacja siedziby głównej organizacji
Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów
Forma własności i forma prawna organizacji
Obsługiwane rynki
Skala działalności
Informacja o pracownikach
Łańcuch wartości
Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw
Zasada ostrożności
Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację
Członkostwo w stowarzyszeniach

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
Najważniejsze wpływy, jakie organizacja ma na otoczenie,
ryzyka i szanse
Etyka i uczciwość
GRI 102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji
GRI 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające
uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i
prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
Ład organizacyjny
GRI 102-18 Struktura zarządzania
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy organizacji
GRI 102-41 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi
GRI 102-42 Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez
organizację
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy
GRI 102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny

Pełny

Pełny
Pełny

Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
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Informacje o raporcie
GRI 102-45 Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu
GRI 102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści
raportu
GRI 102-48 Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny
korekt
GRI 102-49 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu
GRI 102-50 Okres raportowania
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu
GRI 102-52 Cykl raportowania
GRI 102-53 Kontakt w sprawie raportu
GRI 102-54 Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards
GRI 102-55 Indeks treści GRI
GRI 102-56 Weryfikacja zewnętrzna
UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH TEMATÓW
Aspekty ekonomiczne
Wyniki ekonomiczne
GRI 201 Wyniki
ekonomiczne
2016

GRI 203 Pośredni
wpływ
ekonomiczny
2016

GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 201-1

Podejście do zarządzania i jego elementy
Ewaluacja podejścia do zarządzania
Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona (przychody) i
podzielona (koszty operacyjne, wynagrodzenia, płatności na
rzecz inwestorów i państwa, inwestycje społeczne)
GRI 201-2
Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań
organizacji wynikające ze zmian klimatycznych
GRI 201-3
Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z
programów o zdefiniowanych świadczeniach
Pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny (rozwój obszarów
ubogich, dostępność produktów i usług dla osób o niskich
dochodach, miejsca pracy w łańcuchu dostaw)
Zapobieganie korupcji
GRI 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne

GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 205-1

Podejście do zarządzania i jego elementy
Ewaluacja podejścia do zarządzania
Całkowita liczba i odsetek jednostek biznesowych poddanych
analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz główne
zidentyfikowane ryzyka
Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i
procedur antykorupcyjnych organizacji
Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania

GRI 205-2
GRI 205-3

Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne

GRI 203-2

GRI 205
Zapobieganie
korupcji 2016

Pełny

Pełny

Pełny
Pełny

Pełny

Pełny

Częściowy
Pełny
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GRI 206
Zachowania
antykonkurencyjn
e 2016

Zachowania antykonkurencyjne
GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

GRI 206-1

GRI 301 Materiały
2016

GRI 302 Energia
2016

GRI 303 Woda i
ścieki 2018

GRI 305 Emisje
2016

Kroki prawne podjęte wobec organizacji z powodu naruszeń
zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych
Aspekty środowiskowe
Materiały i surowce
GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 301-1
Energia
GRI 103-1

Podejście do zarządzania i jego elementy
Ewaluacja podejścia do zarządzania
Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objętości

GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 302-1

Podejście do zarządzania i jego elementy
Ewaluacja podejścia do zarządzania
Zużycie energii (elektrycznej, cieplnej, do chłodzenia, pary)
wewnątrz organizacji – pochodzącej ze źródeł odnawialnych i
nieodnawialnych
Intensywność zużycia energii
Zmniejszenie zużycia energii

Pełny

Pełny

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne

GRI 302-3
GRI 302-4
Woda i ścieki
GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne

Pełny

Pełny
Pełny

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

GRI 303-1

Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym

Pełny

GRI 303-2

Zarządzanie wodą i zużyciem wody

Pełny

GRI 303-3

Pobór wody

Pełny

Emisje
GRI 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne

GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 305-1

GRI 305-2

GRI 305-4
GRI 305-5
GRI 305-6
GRI 305-7

Podejście do zarządzania i jego elementy
Ewaluacja podejścia do zarządzania
Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (ze źródeł będących
własnością organizacji raportującej lub przez nią
kontrolowanych)
Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (powstałe podczas
wytwarzania zakupionej lub pozyskanej energii elektrycznej,
cieplnej, chłodzącej i pary zużytych przez organizację)
Intensywność emisji gazów cieplarnianych
Redukcja emisji gazów cieplarnianych
Emisje substancji zubożających warstwę ozonową
Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji
do powietrza

Pełny

Pełny

Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
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OG 6

Objętość spalonych w pochodni na wolnym powietrzu i
wypuszczonych do atmosfery węglowodorów

Pełny

Odpady
Suplement
sektorowy

GRI 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

OG 7

GRI 307 Zgodność
z regulacjami
środowiskowymi

Ilość powstałych odpadów wiertniczych (płuczki wiertniczej
oraz zwiercin) oraz sposoby postępowania z nimi i ich utylizacji
Zgodność z regulacjami środowiskowymi
GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

GRI 307-1

GRI 401
Zatrudnienie
2016

Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji
pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji
dotyczących ochrony środowiska
Aspekty społeczne
Zatrudnienie
GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

GRI 401-1

Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników
oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i
region
Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które
nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym
w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne
lokalizacje prowadzenia działalności (np.. Ubezpieczenia,
opieka zdrowotna etc.)

GRI 401-2

GRI 402 Stosunki
pomiędzy
pracownikami a
kadrą
zarządzającą 2016

GRI 403 BHP 2018

Pełny

Pełny

Pełny

Pełny

Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą
GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

GRI 103-3
GRI 402-1

Ewaluacja podejścia do zarządzania
Minimalne okresy wypowiedzenia w związku ze zmianami
operacyjnymi, z uwzględnieniem informacji, czy są one
określone w umowach zbiorowych

BHP
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Pełny

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
Podejście do zarządzania i jego elementy
Ewaluacja podejścia do zarządzania
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GRI 403-2
GRI 403-3
GRI 403-4

GRI 404 Szkolenia
i edukacja 2016

Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków
Służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403-5
Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy
GRI 403-6
Programy promocji zdrowia dla pracowników
GRI 403-7
Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo
w miejscu pracy
GRI 403-8
Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i
higieną pracy
GRI 403-9
Urazy związane z pracą
GRI 403-10 Problemy zdrowotne związane z pracą
Szkolenia i edukacja
GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne

GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 404-1

GRI 405
Różnorodność i
równość szans
2016

Podejście do zarządzania i jego elementy
Ewaluacja podejścia do zarządzania
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na
pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników
GRI 404-2
Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia
ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia
pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery
zawodowej
GRI 404-3
Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich
wyników oraz informacje rozwoju zawodowego, z podziałem na
płeć oraz kategorię pracowników
Różnorodność i równość szans
GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne

GRI 103-2

Ewaluacja podejścia do zarządzania
Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na
kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości
oraz innych wskaźników różnorodności
Społeczności lokalne
GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne

GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 413-1

wskaźnik
własny 1
wskaźnik
własny 2
wskaźnik
własny 3

Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny

Pełny
Pełny

Pełny

Podejście do zarządzania i jego elementy

GRI 103-3
GRI 405-1

GRI 413
Społeczności
lokalne 2016

Pełny
Pełny
Pełny

Podejście do zarządzania i jego elementy
Ewaluacja podejścia do zarządzania
Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania
lokalnej społeczności, ocenami oddziaływania i programami
rozwoju (oceny oddziaływania na społeczności, rozwój
lokalnych społeczności, konsultacje, angażowanie
interesariuszy)
Działalność Fundacji LOTOS

Pełny

Pełny

Pełny

Działalność sponsoringowa i charytatywna

Pełny

Wolontariat pracowniczy

Pełny
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GRI 416 Zdrowie i
bezpieczeństwo
klientów 2016

Suplement
sektorowy

Zdrowie i bezpieczeństwo klientów
GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne

GRI 103-2
Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3
Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 416-1
Wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo klienta
Integralność środków trwałych i bezpieczeństwo procesów
GRI 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2
GRI 103-3
OG 13

Podejście do zarządzania i jego elementy
Ewaluacja podejścia do zarządzania
Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według
rodzaju działalności

Pełny

Pełny

Zgodność z Rekomendacjami TCFD
Rekomendacje TCFD

Rozdział

ŁAD KORPORACYJNY
Opis nadzoru zarządu nad ryzykami i szansami związanymi z klimatem.

Strategia wobec zmian
klimatu

Opis roli kadry zarządzającej w procesie oceny i zarządzania ryzykami oraz
szansami związanymi z klimatem.

Strategia wobec zmian
klimatu

STRATEGIA
Opis ryzyk i szans związanych z klimatem, które organizacja zidentyfikowała
w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Szanse i ryzyka
związane ze zmianami
klimatu

Opis wpływu ryzyk i szans związanych z klimatem na działalność biznesową,
strategię i finanse organizacji.

Szanse i ryzyka
związane ze zmianami
klimatu

Opis odporności modelu biznesowego i strategii organizacji w różnych
scenariuszach związanych z klimatem (w tym w scenariuszu
uwzględniającym wzrost średnich temperatur o dwa lub mniej stopni
Celsjusza).
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Zagadnienie
nieraportowane

Opis procesów identyfikacji i oceny ryzyk związanych z klimatem.

Szanse i ryzyka
związane ze zmianami
klimatu
Szanse i ryzyka
związane ze zmianami
klimatu

Opis procesów zarządzania ryzykami związanymi z klimatem.
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Opis sposobu integracji procesów identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykami
związanymi z klimatem w ramach ogólnego zarządzania ryzykiem w
organizacji.
WSKAŹNIKI I CELE

Szanse i ryzyka
związane ze zmianami
klimatu

Wskaźniki wykorzystywane przez organizację do oceny ryzyk i szans
związanych z klimatem zgodnie ze strategią i procesami zarządzania
ryzykiem.
Emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2 i, jeśli ma to znaczenie, 3 oraz
opis powiązanych z nimi ryzyk.

Szanse i ryzyka
związane ze zmianami
klimatu
Emisje do atmosfery
(w zakresie Scope 1 i 2)

Opis wyznaczonych przez organizację celów służących zarządzaniu ryzykami i
szansami związanymi z klimatem oraz wyniki realizacji tych celów.

Strategia wobec zmian
klimatu
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