Warsztat: Kondycja branży Oil & Gas. Świat- Europa- Polska.
Prowadzący: mgr inż. Marek Sokołowski (Grupa LOTOS S.A.
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju)
Krótka informacja o przedsiębiorstwie:
LOTOS to druga największa firma w Polsce (pod względem osiąganych przychodów) oraz szósta w
Europie Środkowo-Wschodniej. Działalność koncernu ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa
energetycznego Polski. LOTOS prowadzi działalność w zakresie poszukiwań i wydobycia oraz przerobu
ropy naftowej a także dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów naftowych. Spółka
działa z powodzeniem na rynku hurtowym i detalicznym. Od 9 czerwca 2005 r. akcje Grupy LOTOS
S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Poprzez spółki zależne – LOTOS Petrobaltic, LOTOS Norge oraz LOTOS Geonafta, koncern obecny
jest na Morzu Bałtycki, Północnym oraz Norweskim, a także na Litwie, gdzie prowadzi poszukiwania i
wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż morskich i lądowych. LOTOS jest drugim największym
producentem węglowodorów w Polsce i jedyną krajową firmą, która wydobywa ropę naftową i gaz
ziemny na Bałtyku. LOTOS jest również największym producentem ropy naftowej na Litwie. Zgodnie ze
strategią do 2015 r. LOTOS planuje wydobywać 1,2 mln ton ropy naftowej rocznie.
Po udanej realizacji Programu 10+ (największa polska inwestycja przemysłowa ostatnich 20 lat)
zdolności przerobowe gdańskiej rafinerii wzrosły z 6 do 10,5 mln ton rocznie. Przedsiębiorstwo
wzbogaciło się ponadto o najnowocześniejsze instalacje rafineryjne, służące pogłębionemu przerobowi
ropy, dzięki którym LOTOS jest w stanie zaopatrzyć krajowy rynek w dodatkowe ilości m.in. oleju
napędowego. Dzięki udanej realizacji Programu 10+ rafineria Grupy LOTOS SA w Gdańsku dołączyła
do grona najnowocześniejszych rafinerii w Europie.
LOTOS posiada jedną trzecią udziałów w krajowym rynku sprzedaży paliw. Dodatkowo koncern jest
czołowym producentem i dostawcą olejów silnikowych oraz asfaltów drogowych, które sprzedawane są
z powodzeniem zarówno w Polsce, jak i zagranicą. W sieci LOTOS funkcjonuje ponad 420 stacji paliw,
dogodnie zlokalizowanych w miastach i przy trasach przelotowych, w całej Polsce. Te ostatnie, dzięki
dużym parkingom, są także doskonałym miejscem do odpoczynku w czasie podróży. Spółka realizuje
również inwestycje związane z budową stacji przy autostradach i drogach ekspresowych w ramach tzw.
Miejsc Obsługi Podróżnych oraz stacji ekonomicznych w ramach sieci LOTOS Optima.

Projekt „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej
w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Krótka informacja o prelegencie:

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 19 kwietnia 2002 roku kiedy to został powołany
przez Radę Nadzorczą do składu Zarządu – wówczas IV kadencji. Następnie kolejno w latach 2003,
2006, 2009 oraz 2012 obejmował funkcję Wiceprezesa Zarządu - zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej
Spółki.
Do 2009 roku był Przewodniczącym Rady Nadzorczej LOTOS Kolej od czasu utworzenia spółki w 2002
roku. Jednocześnie od maja 2005 roku zasiada w Radzie Nadzorczej LOTOS Terminale S.A. (wcześniej
LOTOS Czechowice S.A.) oraz od grudnia 2010 roku w Radzie Nadzorczej LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
– pełniąc w obu podmiotach funkcję Przewodniczącego. Zarządza, koordynuje i kieruje całokształtem
spraw pionu produkcji, pionu techniki, pionu rozwoju technologii, pionu inwestycji (inwestycji związanych
z rozwojem technicznym i technologicznym) oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania.
Nadzoruje również spółki segmentu operacyjnego w strukturze korporacyjnej grupy kapitałowej.
Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, studia podyplomowe w zakresie realizacji
inwestycji w przemyśle oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie
zarządzania.
Z Grupą LOTOS S.A. (wcześniej Rafineria Gdańska S.A.) związany jest zawodowo od 1973 roku. Od
1990 roku jednocześnie sprawował funkcję Członka Zarządu oraz zajmował stanowisko Dyrektora
Technicznego i tym samym odpowiadał za utrzymanie ruchu rafinerii oraz realizację inwestycji. Na
przełomie lat 1994 i 1995 brał udział w stworzeniu „Programu rozwoju technicznego Rafinerii Gdańskiej
S.A. do roku 2000” (PRT), którego celem było zwiększenie zdolności przerobu ropy naftowej z 3 do 4,5
mln ton rocznie oraz budowa instalacji konwersyjnej w tym hydrokrakingu. Następnie od 1996 roku
zarządzał realizacją ww. Programu, aż do jego zakończenia pod koniec roku 1999. W połowie 2000
roku zrezygnował z funkcji Członka Zarządu i do kwietnia 2002 roku zajmował stanowisko Szefa Służb
Technicznych, będąc jednocześnie od kwietnia 2000 roku Prokurentem.
W kwietniu 2002 roku został powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. W latach
2004-2011 był odpowiedzialny za realizację rozbudowy rafinerii w ramach Programu 10+ (wcześniej
Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego), którego oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w sierpniu
2007 roku wmurowaniem aktu erekcyjnego na miejscu rozpoczynającej się budowy hydroodsiarczania
olejów napędowych (HDS).

Projekt „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej
w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Po uruchomieniu instalacji Programu 10+ istotnie zwiększyła się zdolność przerobu ropy w rafinerii, ale
także głębokość jej przetwarzania i elastyczność surowcowa. Realizacja Programu 10+ pozwoliła wejść
Grupie LOTOS S.A. do elitarnego klubu najnowocześniejszych rafinerii w Europie. W ostatnich latach
był inicjatorem wdrożenia Programu Doskonałości Operacyjnej, a także doprowadzenia gazu
sieciowego do rafinerii. Obecnie zaangażowany jest m.in. w powstanie kompleksu petrochemicznego w
ramach współpracy pomiędzy Grupą LOTOS S.A., Grupą Azoty S.A. oraz Polskimi Inwestycjami
Rozwojowymi S.A.
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