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Zgodnie ze strategią biznesową Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2011-2015 naszym celem jest
zwiększanie roli, jaką odgrywamy w umacnianiu bezpieczeństwa sektora energii Polski poprzez
intensyfikację działań związanych ze wzrostem wydobycia węglowodorów i zwiększeniem konwersji
przerobu ropy, poprawę bilansu paliwowego kraju oraz wykorzystanie efektu synergii między
przemysłem rafineryjnym, a innymi branżami z sektora energii.
Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w sektorze energii w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i środowiska
jest także jednym z celów kluczowych naszej strategii społecznej odpowiedzialności na lata 2012-2015. To jedna z
przyczyn, dla których jesteśmy sygnatariuszem deklaracji towarzyszącej „Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego
biznesu 2050”. O znaczeniu sektora energii może świadczyć fakt, że jest to jeden z sześciu obszarów wskazanych w tym
dokumencie, jako tych, w których konieczne jest podjęcie działań przez biznes, administrację i inne środowiska w celu
zapewnienia pomyślnego rozwoju kraju w długiej perspektywie.
Zgodnie z przyjętą strategią, w oparciu o transparentne zasady postępowania uczestniczymy jako eksperci w działaniach
podejmowanych przez państwo, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w sektorze energii. Jesteśmy aktywni w
procesie legislacyjnym w Polsce i w Unii Europejskiej w zakresie regulacji dotyczących spraw kluczowych dla tego sektora.
Na forum wyspecjalizowanych polskich i międzynarodowych organizacji działamy na rzecz tworzenia płaszczyzn do
współpracy między przedsiębiorstwami i administracją publiczną.
Propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu odzwierciedla potrzebę wystąpienia w obronie wspólnych wartości.
Stąd Grupa LOTOS aktywnie angażuje się w działania na arenie międzynarodowej, służące budowie silnej pozycji nie
tylko biznesowej, ale także z zakresu CSR. W sposób szczególny warto zwrócić uwagę na naszą współpracę w ramach
dwóch organizacji międzynarodowych - Central Europe Energy Partners (CEEP) oraz Rady Atlantyckiej (Atlantic Council).
Grupa LOTOS jest inicjatorem i członkiem założycielem CEEP. To regionalne stowarzyszenie o charakterze non-profit
działa na rzecz wspierania integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energii oraz
bezpieczeństwa w sektorze energii UE. Obecnie CEEP reprezentuje 22 przedsiębiorstwa z 6 państw Europy Centralnej,
które zatrudniają ponad 300 tysięcy pracowników. Członkostwo w tej organizacji zapewnia nam możliwość skutecznego
artykułowania interesów na forum Unii Europejskiej. Z kolei Atlantic Council jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych
amerykańskich think-tanków na świecie, realizującym programy dotyczące sektora energii, środowiska, światowej
gospodarki i ekonomii. Współdziałanie z organizacją o zasięgu transatlantyckim otwiera przed nami szerokie możliwości
współpracy na rzecz wzrostu bezpieczeństwa międzynarodowego i globalnego dobrobytu gospodarczego.

Bezpieczeństwo w sektorze energii
W 2013 r. dla działań Grupy LOTOS ukierunkowanych na bezpieczeństwo w sektorze
energii najważniejsze było zapewnienie stabilnych dostaw paliw i energii po
akceptowanych przez gospodarkę i społeczeństwo cenach, przy założeniu optymalnego
wykorzystania krajowych zasobów surowców energetycznych. W związku z tym
umacnianie bezpieczeństwa w sektorze koncentrowało się na działaniach w dwóch

głównych obszarach, tj.:
dynamicznym rozwoju segmentu poszukiwawczo-wydobywczego oraz aktywnym udziale Grupy
LOTOS w tworzeniu prawa wspierającego poszukiwanie i wydobycie węglowodorów;
kształtowaniu polskiej i europejskiej polityki w sektorze energii - przekonywaniu i zwracaniu
uwagi zarówno przedstawicieli rządów, parlamentów, jak i opinii publicznej, że
bezpieczeństwo w sektorze energii powinno uwzględniać rachunek ekonomiczny i koszty
społeczne.
W 2013 r. Grupa LOTOS i Central Europe Energy Partners (CEEP) uczestniczyły w
promowaniu polityki bezpieczeństwa w sektorze energii, szczególnie kwestii dostępnej
cenowo energii i wspierania pozyskiwania surowców z krajowych źródeł.
Podczas trzeciego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wraz z CEEP
zorganizowaliśmy panel dyskusyjny Rola energii w konkurencyjnej Europie. Główną myślą
panelu było wskazanie, że najważniejszym wyzwaniem jest konieczność ożywienia i
rozwijania przemysłu w celu przywrócenia naszych gospodarek na ścieżkę wzrostu i
tworzenia nowych miejsc pracy. Nie będzie to jednak możliwe, jeżeli m.in. koszty
pozyskania energii będą rosły.
Wielu polityków i przedsiębiorców uczestniczyło w panelu Wewnętrzny rynek energii UE –
szansa dla Europy Centralnej?, zorganizowanym przez CEEP podczas 23. Forum
Ekonomicznego w Krynicy. Uczestnicy jednomyślnie zgodzili się, że utworzenie jednolitego
wewnętrznego rynku energii stawia przed Europą Centralną wiele możliwości, szczególnie
w zakresie polityki spójności i konkretnych wyzwań, które muszą być monitorowane i
uwzględniane w trakcie procesu tworzenia wewnętrznego rynku energii.
Przedstawiciele Grupy LOTOS i CEEP brali udział także w konferencji Global Security
Forum w Bratysławie. To było istotne wydarzenie realizowane w ramach polskiej
prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Podczas konferencji został zaprezentowany raport
What Energy, Price, Growth, jaki Roland Berger Consultants przygotowała na zlecenie
CEEP. Zwrócono uwagę, że proponowana w Brukseli jednolita polityka w sektorze energii,
która nie uwzględnia różnic w rozwoju gospodarczym i specyfiki sektora energii jest
szkodliwa dla krajów Europy Centralnej.
Jednym z kluczowych wydarzeń inaugurujących litewską prezydencję w Unii Europejskiej
była debata 29+1, która odbyła się w Wilnie. Formułę szczytu energetycznego 29+1
sprawdzono już z powodzeniem w 2012 r. w Budapeszcie. Przedstawiciele 29 wiodących
firm sektora energii z Europy Centralnej, które uczestniczyły w spotkaniu miały możliwość
przedstawienia poglądów i omówienia pojawiających się problemów z Guentherem
Oettingerem, Komisarzem UE ds. energii. Ideą, która przyświeca spotkaniom 29+1 jest
praca na rzecz współkształtowania przez firmy sektora energii Europy Centralnej,
wspólnego stanowiska UE i polityki bezpieczeństwa w sektorze energii.
Grupa LOTOS brała także udział w Stole Rafineryjnym organizowanym przez Dyrektoriat
Komisji Europejskiej ds. Energii (DG Energy), zwracając uwagę m.in. na wpływ uregulowań
UE na konkurencyjność sektora rafineryjnego.
Jako członek CEEP braliśmy w 2013 r. udział w opracowywaniu stanowiska w ramach
konsultacji społecznych w UE w następujących tematach:
Międzynarodowe porozumienie w sprawie zmiany klimatu planowane na 2015 r.: Kształtowanie
międzynarodowej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu po 2020 r.;
Poszukiwanie i wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych w Europie;

Ceny energii w Europie.

