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W kierunku  
wzrostu wartości  
i bezpieczeństwa





Jest mi niezmiernie miło przekazać najistotniejsze informacje dotyczące strategicznych, wieloletnich 

kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Jest to skondensowana wiedza o nowoczesnej, 

profesjonalnie zarządzanej korporacji, wykraczającej swoimi nowatorskimi planami daleko poza standardowy 

obszar działalności. 

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że droga, którą wybraliśmy dla rozwoju koncernu jest właściwą 

i że, w odpowiedni sposób uwzględnia zmieniające się warunki, w których przychodzi nam działać. Realizo-

wana dziś Strategia, to nic innego jak budowanie solidnych i trwałych biznesowych fundamentów kolejnego 

etapu dynamicznego rozwoju Spółki w następnych latach. Odpowiedzialność Zarządu za rozwój koncernu 

rozumiemy także jako nieustanny monitoring przebiegu realizacji Strategii i przeprowadzanie nieodzownych 

zmian, które w istotny sposób zwiększą potencjał, a tym samym zaowocują wzrostem wartości Spółki dla 

akcjonariuszy.

Grupa LOTOS S.A. podjęła pionierską w polskich realiach inicjatywę budowy nowoczesnego koncer-

nu, który z jednej strony umacnia swoją pozycję rynkową poprzez wdrażanie procesów technologicznych 

i rozwiązań technicznych, charakteryzujących się najwyższym poziomem innowacyjności, a z drugiej stro-

ny ukierunkowuje się na intensywny rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego, umacniając tym 

samym bezpieczeństwo energetyczne kraju. 

Wierzę, że niniejsze opracowanie przybliży Państwu wiedzę o planach dotyczących budowy w regionie 

Morza Bałtyckiego koncernu o międzynarodowej aktywności i zasięgu, jakim staje się Grupa LOTOS S.A. 

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Grupa LOTOS S.A.

13 czerwca 2008 roku
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Misja, wizja

Misja 

Misją Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest innowacyj-

ny rozwój w obszarze wydobycia, przerobu ropy naftowej  

i handlu produktami o najwyższych standardach jakości, reali-

zowany w sposób przyjazny dla środowiska, zgodny z polity-

ką bezpieczeństwa energetycznego, dający pełną satysfakcję 

klientom, zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie 

potencjału pracowników.

Wizja 

Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. dąży do tego, by być naj-

lepiej ocenianą firmą naftową w regionie Morza Bałtyckiego 

pod względem:

   jakości produktów naftowych

   jakości obsługi klienta

   profesjonalnego zarządzania
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Nadrzędny cel strategiczny

Nadrzędny cel strategiczny

Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej Grupy 

LOTOS S.A. jest budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez 

optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów intelektual-

nych i materialnych oraz realizację programów rozwojowych 

w obszarach:

   poszukiwawczo-wydobywczym

   pogłębionego przerobu ropy (Program 10+)

   handlowym
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A. Strategia do roku 2012 – aktualizacja
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A. Strategia do roku 2012 – aktualizacja

Strategia zarządzania korporacją
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Strategia zarządzania korporacją

Strategia zarządzania korporacją

W obszarze korporacyjnym celem strategicznym jest wdrażanie najwyższych standardów w zakresie ładu 

korporacyjnego, co przyczyni się do zwiększenia transparentności, poprawy jakości komunikacji z inwestorami 

oraz wzmocni ochronę praw akcjonariuszy. 

Ład korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu to filary korporacyjnego systemu 

wartości i zachowań.

Grupa Kapitałowa LOTOS prowadzi działania, mając na względzie zachowanie najwyższych standardów 

zarządzania, w trosce o poszanowanie praw wszystkich akcjonariuszy, deklarując przestrzeganie dobrych 

praktyk w spółkach publicznych oraz zasad ładu korporacyjnego.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Grupa LOTOS jako koncern o międzynarodowej skali, działający w branży istotnie oddziaływującej na otocze-

nie, postrzega prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 

– łącząc ekonomię z etyką  oraz  ekologią działania.

Celem strategii społecznej odpowiedzialności Grupy LOTOS jest systemowe podejście do problemów 

w jej społecznym otoczeniu oraz powiązanie realizowanych strategicznych celów biznesowych z kwestiami 

społecznymi.

Zobowiązania Grupy LOTOS dotyczą sfery odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska naturalne-

go poprzez dostarczanie produktów w taki sposób, aby nie dopuścić do degradacji kapitału przyrodniczego 

i społecznego.
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Strategia zarządzania korporacją

System naczelnych wartości społecznej odpowiedzialności biznesu skojarzony jest z kluczowymi wartościami 

marki LOTOS opierającymi się na trzech filarach:

Budowa silnej marki i wizerunku LOTOS 

Strategia marki korporacyjnej jest zgodna ze strategią biznesową korporacji i pełni nadrzędną rolę wobec 

strategii marek produktowych.

Cele strategiczne dla marki korporacyjnej LOTOS to budowa wizerunku nowoczesnego, innowacyjnie rozwi-

jającego się i dynamicznego koncernu: 

   poprzez wzrost świadomości marki LOTOS 

   jego pozycjonowanie na mapie koncernów naftowych jako koncernu profesjonalnie zarządzanego, stawia-

jącego na jakość i innowacyjność, ekologię oraz bezpieczeństwo

ŚRODOWISKO NATURALNE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA

tworzenie wartości ekologicznych
ekoefektywność, inwestycje

CZŁOWIEK – ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

tworzenie wartości społecznych
warunki pracy, różnorodność, prawa człowieka,  
przeciwdziałanie wykluczeniu

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESOWA

tworzenie wartości ekonomicznych
zarządzanie ryzykiem, kapitał intelektualny,  
udziały w rynku, wartości marki, reputacja
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Strategia zarządzania korporacją

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Podstawowym założeniem strategii zarządzania zasobami ludzkimi jest traktowanie pracowników jako 

najważniejszego kapitału. Promowane są takie wartości jak nastawienie na realizację celów, współpraca, 

komunikacja, zaangażowanie i innowacyjność oraz stałe doskonalenie umiejętności.

W związku z ciągłym rozwojem oraz międzynarodową ekspansją niezwykle istotne jest nie tylko utrzy-

manie, rozwój zawodowy i doskonalenie umiejętności obecnie zatrudnionych, ale również pozyskanie 

z rynku pracy pracowników nowych, posiadających odpowiednie kompetencje. 

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania stanowi podstawę ogólnego systemu zarządzania Grupą Kapitałową 

LOTOS. Został zaprojektowany jako narzędzie ciągłego doskonalenia skuteczności i efektywności funkcjono-

wania całej organizacji, zapewniające wdrożenie ujednoliconych standardów zarządczych. 

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania identyfikowane są procesy biznesowe, określana ich 

sekwencja i wzajemne zależności. Pomiędzy procesami istnieją relacje, które tworzą zbiór elementów 

wspierających się we wspólnym osiąganiu założonych celów strategicznych. 

Wypracowana w ramach Systemu przejrzysta struktura organizacyjna oraz dostępne narzędzia informatyczne 

obok procesów biznesowych skutecznie wspomagają realizację Strategii Grupy Kapitałowej LOTOS.  

Grupa LOTOS wspiera oraz pełni rolę integratora kluczowych funkcji zarządczych i wspomagających.
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Strategia zarządzania korporacją

Program Wzrostu Wartości

Program Wzrostu Wartości to kluczowe narzędzie dla realizacji Strategii, pozwalające na osiągnięcie oczeki-

wanych wskaźników wzrostu efektywności oraz umożliwiające pomiar tempa jej realizacji w oparciu o spójny 

system mierników. 

Celem Programu Wzrostu Wartości jest uzyskanie wzrostu wartości dla akcjonariuszy we wszystkich obsza-

rach działalności biznesowej Grupy Kapitałowej LOTOS.
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A. Strategia do roku 2012 – aktualizacja
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A. Strategia do roku 2012 – aktualizacja

Strategia finansowa
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Strategia finansowa

Strategia finansowa

W obszarze finansowym, w związku z realizacją Strategii, Grupa LOTOS będzie korzystać z finansowania 

zewnętrznego, jednak w żadnym okresie relacja długu netto do kapitałów własnych nie powinna przekroczyć 

wartości 0,8.

Cele strategiczne

Zwiększenie rentowności

   Stopa zwrotu z kapitału zaangażowanego ROACE ≥ 12% 

    Marża EBITDA ≥ 9%

Optymalizacja struktury finansowania

   Poziom nakładów inwestycyjnych w latach 2006-2012 około 12,9 mld PLN

   Relacja długu netto do kapitałów własnych ≤ 0,8

    Polityka dywidendy 

– w okresie realizacji głównych programów strategicznych do 10% zysku netto 

– po realizacji programów (Program 10+) do 30% zysku netto
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Strategia finansowa

Nakłady inwestycyjne do roku 2012

   Intensyfikacja działań w obszarze poszukiwań i wydobycia ropy naftowej 

– wzrost nakładów o 4,6 mld PLN do kwoty 5,1 mld PLN.

   Realizacja Programu 10+ i pozostałych inwestycji 

– wzrost nakładów o 0,2 mld PLN do kwoty 6,7 mld PLN. 

   Rozwój obszaru handlu 

– wzrost nakładów o 0,8 mld PLN do kwoty 1,1 mld PLN.

Obszar poszukiwawczo-wydobywczy 5,1

Obszar operacyjny

w tym Program 10+

6,7

5,2

Obszar handlu 1,1

Razem 12,9

Prognozowane nakłady 
inwestycyjne w latach 
2006-2012 (w mld PLN)
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A. Strategia do roku 2012 – aktualizacja
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A. Strategia do roku 2012 – aktualizacja

Strategia działalności poszukiwawczo-wydobywczej
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Strategia działalności poszukiwawczo-wydobywczej

Strategia działalności poszukiwawczo-wydobywczej 

W obszarze poszukiwawczo-wydobywczym zbudowana zostanie międzynarodowa struktura, działająca 

głównie w regionach Morza Bałtyckiego, Morza Północnego i Morza Norweskiego. Będą również prowadzo-

ne prace związane z rozpoznawaniem możliwości wydobycia i realizowaniem nowych projektów na innych 

obszarach, gdzie możliwe jest pozyskanie zasobów ropy, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Morza 

Kaspijskiego.

Uzyskanie bezpośredniego dostępu do złóż ropy naftowej zwiększy bezpieczeństwo zaopatrzenia Grupy 

Kapitałowej LOTOS w surowiec.
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Strategia działalności poszukiwawczo-wydobywczej

Cele strategiczne 

   Całkowita produkcja segmentu osiągnie poziom minimum 10% zdolności przerobu ropy w roku 2012, 

wzrośnie powyżej 20% do roku 2015 zachowując tendencję wzrostową w kolejnych latach.

   Poziom stopy zwrotu z kapitału zaangażowanego ROACE dla działalności w całym segmencie będzie 

średnio wynosił powyżej 15%

Łączna wartość nakładów w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym w latach 2006-2012 na poziomie 

5,1 mld PLN.

Wydobycie ropy naftowej 
w stosunku do potencjału
przerobu ropy w rafinerii 
w Gdańsku.

potencjał przerobu

wydobycie ropy

potencjał przerobu
w mln ton/rok

10

5

2012

wydobycie ropy 
w %

2007 2015

25

20

15

10

5

10,5 10,5

20

10

3,2

6
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A. Strategia do roku 2012 – aktualizacja
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A. Strategia do roku 2012 – aktualizacja

Strategia działalności operacyjnej
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Strategia działalności operacyjnej

Strategia działalności operacyjnej 

W obszarze operacyjnym planowany jest wzrost efektywności ekonomicznej przerobu ropy poprzez zwięk-

szenie skali przerobu, uzyskanie wyższego stopnia konwersji i odsiarczania produktów. W tym celu realizo-

wany jest dwuetapowy Program 10+. 

Etap I
obejmuje zwiększenie skali przerobu ropy do 10,5 mln ton/rok oraz budowę nowych instalacji uzupełnia-

jących konfigurację technologiczną kompleksu rafineryjnego, co w efekcie przyniesie pogłębienie przerobu 

ropy w kierunku produktów jasnych i zwiększenie produkcji deficytowych olejów napędowych.

Etap II 
zakłada budowę instalacji zgazowania pozostałości asfaltenowej i produkcji mediów energetycznych. Jego 

realizacja planowana jest do roku 2015. 

W wyniku realizacji Programu 10+ powstanie kompleks instalacji rafineryjnych będący nowoczesnym 

i wewnętrznie spójnym rozwiązaniem pozwalającym zintensyfikować przerób ropy naftowej.
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Strategia działalności operacyjnej

Cele strategiczne

   Wzrost przerobu ropy do 10,5 mln ton/rok i uzyskanie wyższego stopnia konwersji.

   Badania i rozwój produktów naftowych i biokomponentów.

   Optymalizacja kosztów remontów.

   Energooszczędność i ochrona środowiska.

     Zwiększenie bazy magazynowej oraz rozwinięcie logistyki kolejowej i morskiej.

Łączna wartość nakładów w obszarze operacyjnym w latach 2006-2012 na poziomie 6,7 mld PLN.

Bezpieczeństwo energetyczne

Dbałość o środowisko naturalne

Nowe miejsca pracy

PROGRAM 10+





Strategia działalności handlowej
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Strategia działalności handlowej

Strategia działalności handlowej 

W obszarze handlu dynamiczne zmiany rynkowe będą w kolejnych latach istotnym wyznacznikiem działań 

Grupy Kapitałowej LOTOS. Kompleksowa, stale wzbogacana oferta produktów najwyższej jakości oraz roz-

wój sprzedaży pozwolą na realizację celów strategicznych w tym obszarze. 
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Strategia działalności handlowej

Cele strategiczne

   Maksymalizacja marży zintegrowanej Grupy Kapitałowej LOTOS.

   Dywersyfikacja kierunków i źródeł dostaw ropy.

   Handel produktami o najwyższych parametrach jakości.

   Optymalizacja aktywów logistycznych.

Paliwa

Celem Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze paliw jest maksymalizacja efektu ekonomicznego poprzez 

elastyczne sterowanie strumieniem produktowym i dalsze umacnianie pozycji rynkowej.

   Wzrost aktywności w Europie Środkowo-Wschodniej i Północnej.

   30% udział w rynku paliw w Polsce w 2012 roku.

   Rozwój sprzedaży paliwa lotniczego w Polsce.

Sieć stacji paliwowych

Celem Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze sieci stacji paliwowych jest osiągnięcie wysokiej efektywności 

sieci stacji i rozpoznawalności na rynku poprzez jej dalszy rozwój. 

   10% udział w rynku detalicznym w 2012 roku.

   Wzrost efektywności sieci stacji paliw.

   Umacnianie wizerunku nowoczesnej i rozwijającej się sieci stacji paliw LOTOS.



Strategia działalności handlowej

Produkty pozapaliwowe

Celem Grupy Kapitałowej LOTOS w produktach pozapaliwowych jest maksymalizacja efektu ekonomicznego 

poprzez wykorzystanie pozycji rynkowej i zwiększanie efektywności sprzedaży.

Oleje smarowe

    Utrzymanie pozycji lidera na polskim rynku olejów smarowych.

   Wzrost udziału serwisu olejowego w sprzedaży.

Asfalty

   Silna pozycja na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

  Utrzymanie pozycji lidera na polskim rynku asfaltów modyfikowanych.

Łączna wartość nakładów w obszarze handlowym w latach 2006-2012 na poziomie 1,1 mld PLN.
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A. Strategia do roku 2012 – aktualizacja
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Kierunki rozwoju na lata 2013-2020
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Kierunki rozwoju na lata 2013-2020

Kierunki rozwoju na lata 2013-2020 

Po zrealizowaniu zadań strategicznych do 2012 roku Grupa Kapitałowa LOTOS w dalszym ciągu koncentrować 

się będzie na działaniach skutkujących wzrostem wartości Grupy LOTOS S.A. dla akcjonariuszy.

Kluczową rolę odegra rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego i umocnienie pozycji rynkowej. 

Wdrażane procesy technologiczne i rozwiązania techniczne będą charakteryzować się najwyższym pozio-

mem innowacyjności. Rozważa się między innymi realizację projektów dotyczących:

   Kontynuowania działań w kierunku zwiększenia wydobycia ropy naftowej, dążąc do przekroczenia 20% 

zdolności przerobowych do roku 2015 zachowując tendencję wzrostową w latach następnych.

   Budowy instalacji zgazowania ciężkiej pozostałości z przerobu ropy z ukierunkowaniem na produkcję 

wodoru i mediów energetycznych.

   Zastosowania technologii ograniczających uciążliwość dla środowiska naturalnego.

 

Infrastruktura związana z obrotem i przerobem ropy, istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie geograficznym, 

daje szansę wykreowania regionu pomorskiego jako centrum naftowego dla regionu Morza Bałtyckiego, 

zwiększając jednocześnie zdolności Grupy Kapitałowej LOTOS do wchodzenia w korzystne alianse 

strategiczne.

Grupa Kapitałowa LOTOS zamierza wykorzystać istniejącą infrastrukturę do budowy w regionie Morza 

Bałtyckiego koncernu o międzynarodowej aktywności i zasięgu.





Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
www.lotos.pl


